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РЪКОВОДСТВО
ЗА
УЧИТЕЛЯ

8. Н а к а р а й те у ч е н и к ъ т д а п о м и сл и з а
практическото приложение в живота си.
Помогнете му да намери практически и
специфични приложения.
Задачите в полетата до всеки урок са
предназначени за тази цел. Използвайте ги.

1. Поздравяваме Ви за приетото предизвикателство да обучите един новоповярвал
използвайки Нов Живот в Христос като свой
водач. Резултатите от това обучение могат да
дадат вечни плодове.

9. Помогнете на ученика да си създаде навик за
молитва. Покажете му Вие самият молейки се
заедно с него.
10. Трябва да разберете, че ученичеството е
много повече от изучаването на уроците на
Нов Живот в Христо част 1 и 2. Ученичеството
изисква промяна в живота на ученика.

2. Нека Библията бъде винаги Вашия съветник,
когато отговаряте на въпросите. Ученикът
трябва сам да търси стиховете от Библията
и да се опита да отговаря на въпросите въз
основа на това, което ни казва Тя.

Това ръководство е само първоначална
помощ. Ученикът се нуждае от постоянна
помощ за да търси промени в характера си,
мисленето си, навиците си и т.н.

Някои от новоповярвалите имат нужда от
кратка ориентация, за да открият стиховете в
Библията си.

11. Много е важно ученикът да си създаде
н а в и ц и к а то е ж ед н е в н ото ч ете н е н а
Библията,молитвата и запомнянето на
библейски стихове.

3. Това ръководство може да се използва
по много различни начини. В повечето
случаи се изучава по един урок на седмица,
насърчавайки ученика да изпълнява всички
задачи от всеки урок.

В началото на всеки урок отделете време за
припомняне на наизустения от предишния
урок стих и да попитате как се справя с
ежедневното библейско изучаване. Не му се
карайте, ако не е завършил някоя от задачите,
а го стимулирайте за да ги прави.

4. Опитайте се урока да не е прекалено дълъг.
5. Насърчавайте ученика да отговаря на
въпросите със собствени думи. Избягвайте
копирането дословно на текста от Библията.
Това ще му помогне да разбере и анализира
изучаваните текстове.

12. Бъдете чувствителен към това, което Бог
прави в живота на ученика. Отделете време от
всеки урок за да отговорите на всеки въпрос,
който може да помогне да реши проблем в
неговия личен живот.

6. Избягвайте да проповядвате.Използвайте
въпроси за да разберете какво разбира
ученика и да стимулирате активното му
участие.

Взмете под внимание, че поради липса на
време ще има случаи в, които няма да може
да се разгледа всяка задача от урока. В
такъв случай изберете по-важните задачи за
обсъждане.

7. Подгответе се добре за всеки час. като учител
Вие трябва да познавате добре съдържанието
и ключовите идеи във всеки урок.
Подготовката трябва да съдържа и молитва
за ученика и подготовка на сърцето му.
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“ И както желаете
да правят човеците
на вас, така и вие
правете на тях.”
Лука 6:31

Стъпка 1

Едни на други
Напиши Лъжа (Л) или Истина (И)
____ Трябва да се отнасяме към другите по същия начин, по
който те се отнасят към нас.
____ Изпълнявам всичко, което Бог ми изпраща, защото на никого не правя лошо.
____ Християнинът е призован да подкрепя братята си в Христос.

РАБОТИМ ЗАЕДНО
Когато станем деца на Бог, ние ставаме част от
Божието семейство с братя и сестри в Христос по
целия свят. Църквата е нашето ново семейство,
група за подслон и център за подкрепа. Въпреки това има разлики, а понякога и търкане или
сблъ-съци. Как можем да живеем в единство? Бог
ни е инструктирал да живеем в единство с братята
си.

Мисионер в Африка наблюдавал как двама прокажени сеят семена на полето. Единия от тях нямал
ръце, защото проказата ги била унищожила. Другият пък загубил краката си поради тази ужасна
болест. Този, който нямал ръце, носел на гърба си
онзи, който нямал крака. Този с ръце носел чувала
със семена, оставяйки зърната да падат на земята,
докато другият използвал краката си, за да ги бута
в земята. По този начин те заедно могли да свършат работата на един.1
ЗЛАТНОТО ПРАВИЛО

1. Лука 6:31 съдържа това, което наричаме „златното правило“.
Обобщи със собствени думи какво пише.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Да видим обхвата на златното правило, споменато в следващите стихове:
Лука 6:27 _______________________ си и правете ______________ на тия __________________________
Лука 6:28 ___________________ тия, които ви ___________________, ______________________за тия,
които ви __________________________________
Изпълняването на тази заповед на Христос означава не само да не се отнасяш лошо с другите, но и
да се отнасяш добре с тях, както би искал те да се отнасят с теб. Добре е да не критикуваме или да
нараняваме другия, но златното правило отива по-далеч, призовавайки ни да се отнасяме към тях
добре, с любов и милост, дори когато те се отнасят лошо с нас.
СПРИ

Този символ сигнализира за СТОП в твоето проучване. Отдели време да помислиш върху следното:

¿ Как искаш другите да се отнасят с теб? Служил ли на другите по същия начин?
Помисли за момент от тази седмица, когато си се чувствал зле от начина, по който си се отнасял към
някого. Какво можеше да направиш или да кажеш, за да му послужиш по-добре?
ALTO

КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАМЕ?
Има много стихове, в които се появява фразата „едни на други“. Те показват как можем да изпълним
златното правило и по този начин да живеем в единство с другите. Запиши заповедта или заповедите,
споменати във всеки от следващите стихове. Те обясняват как трябва да се отнасяме един към друг.
3. Марк 9:50 _________________________________________________________________________________
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ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ

4. Йоан 13:34 ___________________________________________________

Джон Ф. Кенеди веднъж каза:
„Не питайте какво може да
направи вашата страна за вас.
Попитайте какво можете да

5. Римляни 14:13 ________________________________________________

направите за вашата страна“.
Помисли за последиците за
живота ти, ако беше казал
така: „Не питайте какво могат
да направят другите християни
за вас. Попитайте какво можете да направите за тях“

Но по-добре __________________________________________________
6. Римляни 12:15 ________________________________________________
7. Римляни 15:1 _________________________________________________
8. Римляни 15:2 _________________________________________________
9. Римляни 15:7 _________________________________________________
10. Римляни 15:14 ________________________________________________
11. Римляни 16:16 ________________________________________________
12. Галатяни 5:13 ________________________________________________
13. Галатяни 5:26 _________________________________________________
14. Галатяни 6:2 __________________________________________________
15. Ефесяни 4:2 __________________________________________________
16. Колосяни 3:13 ________________________________________________

ДА СЛУЖИШ НА ДРУГИТЕ
Какви дарби имаш, за да
служиш на другите? Поговори
с пастора си или някой зрял
християнин за начините, по
които можеш да служиш в
църквата си.

17. Колосяни 3:16 v________________________________________________
18. 1 Солунци 4:18 ________________________________________________
19. 1 Солунци 5:11 _______________________________________________
20. Евреи 10.24-25 _______________________________________________
като _________________________________________________________
21. Яков 5:16 ________________________ и _________________________
22. 1 Петрово 4:9 ________________________________________________

СПРИ

Досега как си живял християнския си живот? Загрижен ли си
само за собствения си растеж или и за растежа на другите?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

Оцени от 1 до 10 оцени доколко изпълняваш „ едни на други“
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прочети Галатяни 1-6 и
Тит тази седмица
(по една глава на ден).

Избери една от характеристиките, споменати в този урок, върху
която би могъл да наблегнеш тази седмица. Коя е?

Наизусти Лука 6:31.
“И както желаете да правят
човеците на вас, така и вие
правете на тях.” Превод от
1940 г.
“ И както искате да правят
человеците вам, така и вие
правете тем.” ЦП

______________________________________________________________
Как би могъл да използваш това през седмицата, за да увеличиш
топлината сред братята си в Христос ____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Стъпка 2

Да се обичаме едни с други
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Любовта между християните е силно послание към света, че
ние сме деца на Бог.
______ Може да се обича Бог и да се мрази някого едновременно.
______ Истинската любов се показва с дела.

ОБИЧАЙКИ БРАТ СИ
Въпреки че трябва да обичаме всички, ние сме особено призвани да обичаме новите си братя в Христос
(1 Петър 2:17). Ние сме семейство, отговорни за грижата и взаимната ни подкрепа. Нашата църква трябва
да бъде убежището ни, където да чувстваме единството и любовта, които са толкова редки в днешния свят.
1. Любовта между християните е важна. Защо? Йоан 13:34-35
ст.34 ______________________________________________________________________________________
ст.35 ______________________________________________________________________________________
Любовта между братята е като униформа или знаме, която ни идентифицира като ученици на Христос
и ни отличава от тези, които не са вярващи.
2

Кой е нашият модел за подражание по отношение на любовта? ст.34 ___________________________.
Римляни 5: 6-8 потвърждава, че Бог ни обича не защото сме достойни, а поради Неговата милост. Истин-

СПРИ ската му същност е любов (1 Йоан 4: 8). Видът любов, демонстриран от Христос, е да мисли за другия,

докато светската любов се състои в заинтересованост, търсеща лична изгода. Помисли за любовта,
която изпитваш към другите християни.До каква степен може да кажеш, че си безкористен? Мислиш ли
повече за тях или за себе си?

3. Любовта е повече от сладко и красиво чувство; изисква действие. Ако искаме да обичаме
като Христос, какво да правим? Йоан 15:10 _________________________________________
4. Любовта е като духовен термометър. Какво ще кажеш за някой, който твърди, че е добър
християнин, но мрази брат си? 1 Йоаново 2:9-10 ____________________________________
5. 1 Йоаново 3:18 да не любим с ___________ нито с ____________, но с ____________ и в ____________
Каква е разликата между любовта на думи и истинската любов? _________________________________
___________________________________________________________________________________________
Преструваш ли се, че обичаш понякога, когато си с другите? Следващите въпроси ще ти помогнат да
разбереш какво е необходимо, за да обичаш истински братята и сестрите си.
ЛЮБОВТА И ЖЕРТВАТА
6. Според 1 Йоаново 3:16, как може да обичаме наистина и с дела? ________________________________
___________________________________________________________________________________________
Означава ли това, че трябва физически да умрем за другите? ___________________________________
7. Какъв е примерът, даден в ст.17, да отдадеш живота си за друг? _________________________________
___________________________________________________________________________________________
Пренебрегвайки нуждата на другите, ние демонстрираме липсата на Божия любов.
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ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
Римляни 12,
2 Йоаново, 3 Йоаново,
Юда и 2 Петрово 1-3
(по една глава на ден).
Наизусти 1 Йоаново 3:16
“От това познаваме любовта,
че Той даде живота Си за нас.
Така и ние сме длъжни да
дадем живота си за братята.”
Превод от 1940 г.
“От това познаваме любовта,
че той живота си положи за
нас; и ние сме длъжни да
положим нашия живот за братята.” ЦП

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Любовта не е просто чувство,
а включва и воля. Матей 5:
43-48 описва как Бог кара
слънцето да изгрява върху
добрите, а също и върху
лошите. Той ни заповядва да
обичаме враговете си, така
както приятелите си (ст. 44-46).
Това означава да им простиш,
да се молиш за тях и да им
правиш добро, когато се появи
възможност.
Направи план за помирение с
хората, с които си в конфликт.
Не забравяй, че помирението включва акт на молба за
прошка, както и прошка от
твоя страна. Виж двата урока
за прошката в Част 2.
Напиши плана си на отделен
лист

8. Дай други примери за това как може да дадеш живота си за своите
братя и сестри. ________________________________________________
_______________________________________________________________
		
9. Втората заповед казва: „обичайте ближния като себе си“. Веднъж
попитали Исус: "Кой е моят ближен?" Исус отговори с притчата за
добрия самарянин. Прочети Лука 10: 30-37.
Кой от хората в притчата е обичал ближния си? ____________________
Как разбра? ___________________________________________________
10. Макар че свещеникът и левитът не са били човека, можем ли да кажем,
че са били по-добри от разбойниците? Защо? _____________________
_______________________________________________________________
Въпреки че може да не изглежда толкова сериозно, безразличието
към другите е друг вид насилие, защото показва липсата на любов
към тях. Самарянинът не беше живееше на това място като другите,
но изпитваше състрадание и отговорност да помогне на ранения. Той
разбра, че неговият „ближен“ - съсед е всеки изпаднал в нужда, когото
Бог му изпрати.
Някой е обобщил отношението на героите от притчата по този начин:
		

• Крадците: “Което е твое е наше.”

		

• Свещенника и левита: “Което е наше си е наше.”

		

• Самарянинът: “Което е мое е и твое.”

Помисли върху връзката си с останалите. Напиши кой от тритеСПРИ начина на действие те описва във връзката ти с:
Семейството ______________________________________________
Колеги от работата или училище _____________________________
Братя/сестри от църквата ___________________________________
И… АКО СЕ ОТНЕСАТ ЗЛЕ С МЕН?
“ Всеки, който се стреми да се справи добро, не трябва да чака другите
да махат камъните от пътя му, а по-скоро трябва да приеме спокойно
положението си, дори когато хвърлят още накой и друг камък.”2

11. Прочети Римляни 12:17-21. Според посочените стихове как трябва да
отговаряме на тези, които се отнасят зле с нас?
ст 17 _________________________________________________________
ст 18 _________________________________________________________
ст 19 _________________________________________________________
ст 21 _________________________________________________________
Успял ли си да победиш злото чрез добро? _________________________

СПРИ Ако отговора ти е не, с кого си в конфликт __________________________
________________________________________________________________
Какво добро можеш да направиш тази седмица, за да преодолееш злото в
НО ТИ ПОБЕЖДАВАЙ ЗЛОТО
ЧРЕЗ ДОБРОТО.. РИМЛЯНИ 12:21

тази обтегната връзка _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Стъпка 3

Още за любовта
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Вместо да запазим любовта, чрез ревността я унищожаваме.
_____ Истинската любов пренебрегва грешките на другите.
_____ Желанието ми за придобиване на неща може да развали способността ми да развия добри отношения с другите.

МЯРКАТА НА ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ?
1. Какво представлява любовта? 1 Коринтяни 13: 4-7 описва истинската любов. Има петнадесет
характеристики на любовта, седем положителни и осем отрицателни. Напиши ги:
Любовта е: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Любовта не е: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Как разбираш фразата „любовта дълго търпи“? ст. 4 ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Ако любовта „не завижда“, какво желае тя за другите? ст.4 _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Ако любовта „не търси своето“ (не е егоистична), какво търси тогава? ст.5_________________________
___________________________________________________________________________________________
От този списък кои са характеристиките, които най-много трябва да развиеш? ________________________

СПРИ _______________________________________________________________________________________________
Помисли как ти влияят тези характеристики на любовта.

5. Изброй характеристиките на любовта, споменати в 1 Коринтяни 13: 4-7, които опровергават следните
погрешни твърдения.
________________________

Никога няма да му простя това, което ми направи.

________________________

Защо Иван е толкова популярен, когато и аз съм постигнал същото като
него?

________________________

Не понасям по-малките си братя. Винаги ме дразнят.

________________________

Съпругът ми е неудачник. Никога няма да постигне нещо в живота.

________________________

Защо трябва да помагам на Петър, когато и аз имам нужди?

________________________

Нашата група пее по-добре от другата. Те не могат да се справят.

________________________

Мога да го направя сам, без никой да ми помага.

________________________

Ха-ха! Иван е уволнен. Заслужава си го. Нещо повече, никога не съм го
харесвал.

________________________

Дано го уволнят за да назначат мен

________________________

Всичко, което прави Марта, ме дразни, дори начинът по който се облича
и говори.
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ЖИВЕЕЙКИ ЗАЕДНО В ЛЮБОВ

ДА НАПРАВИШ
Мощен инструмент за насърчаване на твоя е християнската музика ...
Тази седмица научи песен, чиито текст е свързан с любовта
между християните.

6. Прочети Римляни 12:10. Любовта трябва да е братска. Втората част
на стиха показва, че това включва _______________________________
______________________________________________________________
7. Прочети Галатяни 5: 14-16. Въпреки призива да обичаме ближния си,
какво правят някои? ст. 15 ______________________________________
Какво имаше предвид Павел, когато говореше за „хапене?“ ________
______________________________________________________________

Каква
посока
е поел твоя
живот?

Лесно е да се изгубиш по
пътя, обичайки света и неговите неща, вместо да обичаш
ближния си. Любовта служи
като компас, за да даде насока на живота ти.

Влизаме в конфликт
когато даваме приоритет
на придобиването на неща,
вместо на изграждането на
положителни взаимоотношения с другите.

Как можем да преодолеем желанието да се ядем един друг? ст.16
______________________________________________________________
Виж Стъпка 5 в част 1 за да си припомниш как да ходиш в Духа.
8. Какво прави любовта, за да ни позволи да живеем заедно?
1 Петрово 4: 8 ________________________________________________
Обясни фразата: „любовта покрива множество грехове“.
______________________________________________________________
Истинската любов не зависи от поведението на другия;
по-скоро е да обичаш другите дори с техните грешки.
Христос даде живота си и за добрите и за лошите.
Неговата жертва ни даде пример как да обичаме,
служейки си един на друг.

9. Виж случая с Петър в Йоан 21: 15-17. Дори след като три пъти се
отрече от Исус, каква работа беше дадена на Петър? _____________
______________________________________________________________
10. Какво е това, което не трябва да обичаме? 1 Йоан 2:15 ____________
______________________________________________________________
11. Според Яков 4: 1-2 причината за конфликта е: ____________________
______________________________________________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Евреи 11-12
и 1 Петрово 1-5
тази седмица
(по една глава на ден).
Наизусти Йоан 13:35.

СПРИ

Обичането на нещата от света засяга способността ни да се
обичаме. Ние влизаме в конфликт, когато даваме приоритет на
придобиването на неща, вместо да изгражда положителни отношения с другите.
Има ли неща в живота ти, които пречат на връзката ти с
останалите? Кои са?
_________________________________________________________

“По това ще познаят всички,
че сте Мои ученици, ако имате
любов помежду си.” Превод от
1940 г.

12. Християните се обичат, но каква реакция трябва да очакваме от невярващите? 1 Йоаново 3:13 ____________________________________

“От това всички ще познаят
че сте мои ученици, ако имате
любов помежду си.” ЦП

Дори ако неспасените ни мразят, ние трябва да ги обичаме, да се
молим за тях и да им свидетелстваме, както направи Исус.

Защо? _______________________________________________________
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Стъпка 4

ДА СЕ НАСЪРЧАВАМЕ
ЕДНИ С ДРУГИ
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_______ Времето ни с други вярващи трябва да ни мотивира да живеем
по- добре.
_______ Само нашите дела, а не нашите думи могат да насърчат някого.
_______ Прекарването на време с някого, когато е в беда е добър начин
		да го насърчим.

“ Хвърляйте ми цветя, комплименти и ласкателства и може би
няма да ви вярвам. Критикувайте ме и може би няма да ги
харесвам. Не ми обръщай внимание и може би няма да ти
простя. Насърчи ме и никога няма да те забравя ” 3

НАСЪРЧАВАЙТЕ СЕ
1. В 1 Солунци 5:11 има две заповеди. Кои са? _________________________________________________ и
___________________________________________________ както и правите.(ЦП)
2. За да насърчавате някого, необходимо ли е да се казват само положителни неща, дори и да не са верни?
___________________________________________________________________________________________
3. По каква причина трябва да се срещаме с други християни? Евреи 10:24 _________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Мислите ли, че „стимулирането“ се ограничава само до казване на хубави неща? Защо? ст.25 _______
___________________________________________________________________________________________
5. Запиши двете заповеди от Евреи 10:25. _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Събирането с други вярващи включва посещението на църковни служби. Също така общуването с
вярващи през седмицата, като посещения, обаждания и малки групи. Как могат да ни помогнат тези
контакти? _________________________________________________________________
СПРИ

Колко често обикновено се срещате с други вярващи? ___________________________
Попитай пастора си дали има някоя малка група или служение, в което можеш да се включиш.

7. Нужно е да се събираме, защото „този ден се приближава“.ст. 25 За кой ден се отнася? ст. 37
___________________________________________________________________________________________
КАК ДА СЕ НАСЪРЧАВАМЕ?
8. Кой е един от начините да насърчим другите? Притчи 12:25 _____________________________________
9. Прочети Притчи 18:21. __________________ и ______________________ има в силата на езика. Нашите
думи са силни, за да му повдигнат духа на някого или да го убият. Притчи 16:24 добавя, че добрите
думи са като мед и лекарство за нашите тела. Виж „Насърчителни думи“ на следващата страница.
10. Думите ни трябва да носят ______________________________________________________ Ефесяни 4:29
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ДУМИ ЗА НАСЪРЧЕНИЕ
1. Използвай думи, които хвалят, насърчават и оценяват,
като например: „Браво!“,
„Можеш да го направиш.
Вярвам ти ", "Опита се, не
се притеснявай за грешки",
"Благодаря ти за помощта."
2. Отнасяй се към него с
ува-жение и достойнство.
Очак-вай най-доброто от
другия, а не най-лошото.
Вярвай му.
3. Избягвай да критикуваш, да
крещиш и да се подиграваш. Не очаквай съвършенство. Избягвай сарказма и
„шеги-те“ за сметка на другите. Ограничи употребата
на ду-мата "но" ("Справи се
добре, но ...")
4. Слушай съпричастно, когато другите говорят. Интересу-вай се от него. Обърни
му цялото си внимание,
гледай-ки го в очите, без да
мислиш как ще отговори.
Не прекъс-вай. Избягвай да
го съдиш. Той ще знае, че
си го слу-шал, ако можеш
да повторип казаното от
него.
5. Приеми сериозно страховете му, помагайки му да ги
преодолее.
6. Научи го да ограничава употребата на думите „не мога“.
7. Вземи насериозно надеждите и мечтите му.
ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Тъй като трябва да се събира-ме, какво трябва да правим,
когато сме заедно? Коя част на
служението те насърчава? Има
ли части, които не те разве-селят, а по-скоро разочароват?
Кои са? Поговори с пастора и
поискай съвет относно това,
което те разочарова.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Битие 1-7.
(По една глава на ден).
Наизусти 1 Солунци 5:11.
“Затова насърчавайте се един
друг, както и правите.” Превод
от 1940 г.
"За това, утешавайте се един
друг, и назидавайте един другиго, както и правите." ЦП

11. Напиши думи, които насърчават и изграждат: ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Напиши думи, които обезкуражават: _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

СПРИ

Мери думите си. Обикновено думите, които използваш:
❏ Изграждат
❏ Критикуват и смъмрят
❏ Съветват
❏ Клюки
❏ Насърчават единството
❏ Оплаквания
❏ Повдигат духа на останалите

☞ Виж „ ДУМИ ЗА НАСЪРЧЕНИЕ“ в лявата колона.
12. Кой е другия начин за насърчаване на останалите? Римляни 12:15
____________________________________________________
Много пъти присъствието ни до някого е дори по-важно
от думите ни. Способността да симпатизираме на останалите и да се радваме с тях ги кара да виждат, че някой го
е грижа за тях.
13. Павел пише за грабването в 1 Солунци 4: 13-18, за да могат вярващите да
се насърчават един друг. Библията е мощен инструмент за насърчаване.
Това е силата на Бог. Когато не слушаме или не изучаваме Библията, ние
ограничаваме възможностите да получаваме насърчение чрез нея.
Напиши някои от стиховете, които последно са те насърчили:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14. Какви насърчителни думи откриваме в следните стихове?
1 Петрово 5:7 ___________________________________________________
1 Йоаново 4:4 ___________________________________________________
15. Според Евреи 4:14-16, има ли някой, който разбира проблемите ни?
________________________________________________________________
Тогава, какво трябва да правим?ст.16 ______________________________
________________________________________________________________
„Престолът на благодатта“ се отнася до присъствието на Бог. В молитва
можем да се обърнем към Него по всяко време, знаейки, че е готов да
ни слуша дори когато не се чувстваме достойни.
ВНИМАНИЕ: Библията е пълна със стихове като тези. Възползвай се от
тях, за да получиш насърчение и да насърчаваш останалите.

СПРИ

Нуждаеш ли се от насърчение? Искаш ли да насърчиш някого?
Погледни Приложение 2 в част 1 от Нов живот в Христос в частта „Кой
съм аз в Христос?”
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Стъпка 5

Да служим едни на други
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА(И)
______ Да служише само за тези, които имат време.
______ Смирението е едно от изискванията да служиш на другите .
______ Великите лидери търсят как могат да служат на другите.

ДА СЛУЖИШ ИЛИ ДА ТИ СЛУЖАТ?
1. Прочети Галатяни 5:13. В Христос сме свободни, но някои използват свободата си, за да разгърнат
страстите си. Те вярват, че могат да правят каквото си искат, само заради простия факт, че сме опростени по милост. Вместо да злоупотребяваме с тази свобода, какво трябва да правим?
___________________________________________________________________________________________
2. Евангелието не ни призовава към егоизъм, а към служене. Защо? ст. 14___________________________
Слугата пита: Какво мога да направя за другите? Егоистът пита: Какво можеш да направиш за мен?
Любовта ни мотивира да служим, докато служението показва любовта ни.
Те са свързани.
3. Прочети Матей 20:26-28 и обобщи това, което ни учи върху служението _____

Пътят към
величието преминава
през долината на
службата.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Какво би казал на човека, който се грижи само за своето добро? Какво трябва
да направи, за да постигне най-доброто за живота си? ____________________
______________________________________________________________________
ВЗЕМАЙКИ ПРИМЕР ОТ ДРУГИ

Егоистът се грижи
само за себе си

5. Какво направи Исус в Йоан 13:3-5? ___________________________________________________________
По време на войната за неза-висимост на Съединените
щати, мъж в цивилно облекло
минал край група войници, които ремонтирали укрепле-нието.
Началникът им давал заповеди, но не помагал. Ко-гато го
попитал защо не пома-га, той
отговорил: „Господине, аз съм
ефрейтор.”

6. След като изми краката на учениците си, какво каза Исус, за да обясни

Непознатият се извинил,
слязъл от коня си и помогнал
на войниците, които вече били
много уморени. Когато приклю-чили, той казал: „Г-н ефрейтор, следващия път, когато
имате работа и няма достатъчно вой-ници да я свършите,
намерете командира си и аз
ще се върна, за да ви помогна“. Казал Джордж Вашингтон,
генералът на цялата армия.4

______________________________________________________________

действията си? Йоан 13: 14-16 __________________________________
______________________________________________________________
По онова време миенето на краката било работа на слугите, а не на
господарите.
7. Какво отношение на Христос трябва да подражаваме според
Филипяни 2: 5-8? ______________________________________________
Ако Христос се смири, за да служи, кои сме ние да не правим същото?
8. Филипяни 2: 3-4 обяснява как да служим. Какво прави един слуга?
ст.3 __________________________________________________________
______________________________________________________________
ст.4 __________________________________________________________
______________________________________________________________
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СПРИ Напиши няколко примера за това как можеш да се грижиш за интересите

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Ножът е направен за работа.
Въпреки че се износва,след
като се наточи, той отново
служи за целта, за която е
създаден.
За разлика от него, неиз-ползвания нож, прибран
някъде в къщата, , скоро
ръждясва. Става безпо-лезен и е тъжно за гледане.
По-добре е да прекарва-ме
времето си в служене на
другите, отколкото в егоистичната „почивка“ само за
да търсим наше-то добро.
Следващият път, когато видиш нож, обмисли това.

на другите. _______________________________________________________
__________________________________________________________________

9. За апостол Павел най-голямото служение към другите беше да им носи
добри новини. Ето защо той казва в Римляни 1:16 „Не се срамувам от
Евангелието, защото то е Божията сила за спасение ...“ Какво научаваме
от него в следващите пасажи и как може да ни помогне да служим на
останалите?
2 Коринт. 4.5 _____________________________________________________
2 Коринт. 6.3 _____________________________________________________
10. Каква друга характеристика за един слуга показва Павел във 2 Кор. 11:29?
_________________________________________________________________
НЕ Е ЛЕСНО, НО СИ ЗАСЛУЖАВА
11. Има ли цена за служене на останалите? 2 Кор. 6: 4-8 _________________
_________________________________________________________________
Също така 2 Коринтяни 11: 24-28 казва малко повече за цената, която
Павел трябваше да плати, за да служи на другите. Виж също 2 Тимотей
2:10.
12. Заслужават ли си жертвите, необходими за служението? Защо?
2 Коринтяни 9.6 __________________________________________________
_________________________________________________________________

“Не знам каква ще е
съдбата ти, но едно нещо
знам: единствените сред
вас, които ще бъдат
истински щастливи, са
тези, които са търсили и
открили как да служат .“5

Евреи 6:10 _______________________________________________________
13. Служението към другите се описва като ___________________. 2 Кор. 8.4
ПРАКТИЧЕСКА ПОМОЩ
„Каква е задачата, която Христос възлага на своите служители? Служенето се състои
в това да станете роби на вашите съслужители, готови буквално да вършат всяка
работа, без значение колко е скъпа, досадна и неправилна, за да им помогнете.“6

Преди всичко служението за другите е практично, посвещавайки им нашето
време, ресурси и усилия. Някои примери за начини на служение са:
Прочети
Псалми 25-31
(По една глава на ден).
Наизусти Галатяни 5:13.
“Защото вие, братя, на
свобода бяхте призо-вани;
само не употре-бявайте
свободата си като повод
за угаждане на плътта, но с
любов служете си един на
друг.” Превод от 1940 г.
“Защото вие, братие, на
свобода бехте призвани,
само не употребявайте
свободата за причина на
плътта, но с любов един
друг си слугувайте. ЦП

• Изслушване

• Шиене

• Съветване

• Пазаруване / поръчки

•

Насърчаване

• Придружаване на лекар

•

Посещаване

• Помощ при работа с компютър

• Утешаване

• Уроци за ползване на компютър

• Поправяне на нещо (напр. врата, кола и
т.н)

• Помощ за някого да се научи да чете

• Рязане на трева

• Споделяне на евангелието

•

Боядисване

• Да зарадвате някого с усмивка
• Измиване на съдове

• Изхвърляне на боклука
• Обучение на новоповярвал
• Обучение
• Помощ с домашните

• Приготвяне на храна

• Молитва с тях и за тях

• Грижене за децата

• Четене на някого

• Почистване на дома

• Заемане на книга

• Пране и гладене

• Обаждане на някого за да разбереш как е

Въпрос: „ В какво мога да съм полезен днес?”
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Стъпка 6

Да се търпим едни с други
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Като християни, трябва да търпим всякакви злоупотреби.
______ Можем да понасяме слабостите на другите, когато се научим да прощаваме.
______ Преди да критикува другите, човек сам трябва да помни, че

“ със съвършено
смирение и кро-тост, с
дълготър-пение, като
си претърпявате един
друг с любов,”
Ефесяни 4.2

ЖИВОТ В ИСТИНСКИЯ СВЯТ
Разочаровани ли сте да видите, че в дома или в църквата ви има хора с дефекти,
които ви дразнят? Ефесяни 4: 2 говори за търпеливо понасяне един на друг с
любов. Идеята е, че трябва да приемем слабостите на другите. Когато спрем да
се оплакваме от недостатъците им, тогава можем да започнем да ги обичаме.

1. Притчи 19:11 ни помага да разберем понятието „търпение“. Славата на добрия
човек е __________________________________________________ престъплението.
2. Според Ефесяни 4: 2 нашето отношение към това да търпим или толерираме
другите трябва да бъде слюбов към: __________________, _____________________
__________________________, y ________________________
Търпеливостта към другите позволява да имаме ___________________ в църквата.
Eфесяни 4:3
3. Защо е необходимо смирение, за да се понасят слабостите на другите? Матей 7: 3
_________________________________________________________________________
4. Ние също имаме слаби места, при които други хора трябва да се научат да
издържат. Посочи някои от собствените си слабости, които дразнят другите.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Какво е бъдещето на дом, в който членовете му не могат да се понасят? _________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Как се отразява на човек знаейки, че съпругът / съпругата му
не толерира неговите слабости?_______________________________
____________________________________________________________
7. Как влияе на децата да знаят, че родителите им не могат да ги
понасят? __________________________________________________
____________________________________________________________
		

СПРИ

Перфекционист

Перфекционист ли си или живееш с някой, който е такъв? Обмисли декларацията вдясно за ефектите от
перфекционизъм в личните отношения.
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Ние, перфекционистите, презираме
всичко, което не отговаря на нашите
очаквания. Като изискваме твърде
много от другите, ние ги натоварваме с тежест, която не могат да
понесат.
Реакция им може да бъде бунт,
разочарование или обезсърчение.
Колкото и да се стремят към съвършенството, ще се окажат разочаровани, също както и ние.
Не можем да имаме здрави отношения с тях, докато не се научим да ги
приемаме такива, каквито са.

8. Мислиш ли, че е добър начин да мотивираш някого като го засрамваш
когато се провали? ________ Защо? _______________________________
________________________________________________________________
Вярно е, че
слабостите на другите
ни дразнят, но трябва да
им служим или да ги
критикуваме?

Засрамването на някого може да доведе до резултати, но не такива, каквито
искаме. Мотивирани сме да действаме добре, но по грешни причини; И работи
само докато някой ни гледа или се кара.

9. Трябва ли да се съгласим с нарушителя, без да го призоваваме за
отговорност? Галатяни 6: 1 _______________________________________
________________________________________________________________
10. Ако търпим другите, избягват ли те всякаква отговорност за своите
грешки? Римл. 12:17-19 _________________________________________
________________________________________________________________
11. Прочети Римл.15:1-2 и отговори на следните въпроси:
_____
		

Някой веднъж каза на
Джон Уесли: „Никога не
прощавам, и никога не
забравям обида. "
На това
Уесли отговорил:
"Тогава, Г-не, надявам се че
Вие никога не грешите."

Лъжа или Истина? Търпението към слабостите на другите е
признак на слабост; т.е. не знаем как да се защитаваме ст. 1

Целта на толерирането на другите е да постигането на_______________
______________________________ ст. 2
Основният смисъл на този пасаж е, че трябва:
		 ❏ Подкрепа на другите, вместо да правим това, което ни харесва.
❏ Издържане дори и да не ни се иска.
Вярно е, че слабостите на другите ни дразнят, но дали трябва
СПРИ

да им служи или да ги критикув ме? __________________________
Помисли как това становище може да промени живота ти.

12. Прочети Колосяни 3:13. За да си търпелив към останалите трябва да
_________________ Възможно ли е да толерираме другите, без да им
прощаваме? ______ Защо? _______________________________________
________________________________________________________________
Кой е нашия пример за прощаването? ________________. Прошката на
Христос стигна до такава степен, че прости на гонителите си от кръста.
ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Битие 8-14
(по една глава на ден).
Наизусти Ефесяни 4:2
“със съвършено смирение
и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате
един друг с любов,” Превод от 1940 г.
“с всеко смиреномъдрие и
кротост, с дълготърпение
да си претърпевате един
друг с любов,” ЦП

13. Колосяни 3: 8 ни призовава да отхвърлим гнева, яростта и злобата. Как
ни влияе, ако не отхвърлим гнева? Подобрява ли ни или ни огорчава?
________________________________________________________________
14. Какви други качества трябва да демонстрираме, за да търпим другите?
Колосяни 3:12 __________________________________________________
________________________________________________________________
15. Кой печели в църква, където братята са един срещу друг?
		 ❏ Никой
❏ Братът, който е по-силен
❏ Сатана
Кой печели в църква, където братята могат да се търпят? ___________
________________________________________________________________
16. Въз основа на наученото, какво бихме казали на човек, който търси
„перфектната църква?“ __________________________________________
________________________________________________________________
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Стъпка 7

Да си прощаваме едни с други
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Библията заповядва да прощаваме на другите, независимо какво
са ни причинили.
______ Задържането на недоволство те води в капана на горчивината.
______ Приятеля се научава да игнорира обидите на своя приятел.

1. Според Колосяни 3:13, какво да правим, когато имаме жалба срещу някого?
___________________________________________________________________________________________
Важно е да се отбележи, че „прощаването“ е свързано с „търпението“, тъй като и двете са необходими,
за да живеем в хармония с другите. За да знаем как да прощаваме, трябва да видим примера на Христос.
2. Коя е характеристиката на един приятел? Притчи 17: 9__________________________________________
Изразът „покриване на престъпление“ може да има идеята да „прости провинението“. Втората фраза в
Притчи 17: 9 може да се отнася до „неразпространението на греха на другите“, както го прави клюкарката, или до „постоянното му досаждане“ за неговата вина.
От историята за жената-прелюбодейка (Йоан 8: 3-11) научаваме, че прощаването не
означава понасяне или опрощаване на греха. След като прости на жената, Исус ѝ каза
в стих 11 „иди и не греши повече“.

3. Какво е обратното на прощаването, споменато в Ефесяни 4:31?_________________________________
Решението ти да простиш или не, ще определи хода на живота ти. Има само две алтернативи, да
простиш или да станеш огорчен човек. Мислите за отмъщение само ще те доведат до задънена улица, наречена горчивина. Изборът е твой.

СПРИ

Помисли върху следните размисли:
„Прошката не променя миналото, но да, тя увеличава бъдещето." 7
„Да се възмущаваш срещу някого е като да умреш от жилото на една-единствена пчела.”8
Какъв начин на живот ще избереш?

❏ Горчивина (недоволство)

❏ Мир (прощаване).

4. В Ефесяни 4:32 прошка и милост са свързани. Защо мислиш, че са свързани? ____________________
___________________________________________________________________________________________
Прощаването е резултат от състраданието към другите.
5. И тъй, ______________ един на друг греховете си, и _____________ се един за друг. Яков 5:16.
Изповядването на греховете ни пред другите не е лесно. Някои препятствия могат да бъдат: страхът
да не ни се скарат, собствената ни гордост, страх, че грешките ще бъдат разкрити на други и т.н. Би
ли се сетил за още?_________________________________________________________________________
6. Една характеристика, която затруднява прошката, е духът на критика. Какво казва Библията за това?
Римляни 2:1 _______________________________________________________________________________
Матей 7:1-5 _______________________________________________________________________________
Накратко, основният проблем за осъждането на другите е: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
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7. Кой има право да съди другите? Матей 7: 5 _______________________
ЗА ИЗРАСТВАНЕ

_______________________________________________________________

Прочети
Битие 15-21
(По една глава на ден)

Библията ни заповядва да прощаваме на другите, независимо какво са
направили. Прощаваме дори на враговете си. Това не означава, че лицето е
освободено от отговорността си да се покае и да поиска прошка. Трябва да
разберете отговорността на всеки един:

Наизусти Ефесяни 4:32.
“а бивайте един към друг благи,
милосърдни; прощавайте си
един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.” Превод от
1940 г.
“а бивайте благи един другиму,
милосерди: прощавайте си един
на друг, както ви е и Бог

•

Нарушителят е отговорен за покаянието си и молбата си за прошка.

•

Обиденият носи отговорност за прощаването, дори когато смята, че
другият не заслужава прошка. След като прости, е изпълнилил своята
отговорност и е освободен от тежестта на горчивината, която някога е
контролирала живота му.

8. Какъв тип действия характеризират Божия народ?
Притчи 24:17 __________________________________________________
Притчи 24:29 __________________________________________________
Изход 23:4-5 ___________________________________________________

СЛУЧКИ ЗА ПРОЩАВАНЕТО
✓ Генерал Робърт Е. Лий
посетил една дама след гражданската война в САЩ. Тя се
оплаквала с горчивина, показвайки му голямо дърво, унищожено от вражеската артилерия.
Очаквайки съчув-ствие от Лий,
тя била изнена-дана, когато той
й дал след-ния съвет: „Мила
госпожо, отсечете дървото си
и го забравете. " По-добре е да
простим несправедливостите от
миналото и да не ги оста-вяме
да пускат корени на горчивината, която трови останалата част
от живота ни.9
✓ Има испанска история за
един баща, който е бил отчужден от сина си Пако. След
като синът му избягал от дома,
бащата тръгнал да го търси,
но без успех. Отчаян, бащата
пуснал съобщение във вестник
в Мадрид.
“Любими Пако, всичко е простено. Обичам те. Ела в събота
по обяд пред офиса на този
вестник. Баща ти.”
Когато пристигнал в събота на
посоченото място, имало 800
младежи на име Пако, търсещи
прошката и любовта на родителите си.10

За повече информация върху
прощаването на другите, виж
Стъпки 7 и 8 в Част 2 от Нов
живот в Христос.

_______________________________________________________________
			
СПРИ
			

За размишление: Опитай се да измислиш съвременен пример от
Изход 23: 4-5, който би могъл да приложиш на практика днес.

9. До каква степен трябва да разпрострем своята прошка? Според
Лука 6:35-36, прощаващият обича своите ____________________, като
им прави ______________________________________________________
Всичко това прави без да чака _____________________________ (ст.35)
Следва примера на Бог, който е ____________________________ (ст.36)
Милосърдието или състраданието има идеята да не се даде на човека
заслуженото наказание; например да правиш добро дори на неблагодарниците и лошите (ст. 35)

			

Размишления върху прошката

•

Не означава забравяне на обидата. След прощаването
отнема време спомените да избледнеят.

•

Означава спиране на укоряването на другия човек.

•

Който прощава, не изисква отмъщение или наказание за
това, което е претърпял. Разбира, че другият човек ще
трябва да даде сметка на Бог.

•

Прошката е преди всичко решение за освобождаване на
гнева си. Дори и да не искаш да простиш, разбери, че
това е единственият начин да се отървеш от горчивината.

•

Решението за прошка не зависи от действието или реакцията на този, който обижда.

•

Ако обидата се върне в съзнанието ти след прошката,
кажи: „Вече го простих. Отказвам да продължа да мисля
за това.”
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Стъпка 8

Да се приемаме и
посрещаме едни с други
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Съюзът в църквата изисква да приемаме трудни хора.
______ Ако приемаме грешниците, някои братя ще ни критикуват.
______ Приемайки трудни хора, ние оправдаваме неправомерното
им поведение.

Божието семейство е голямо и се състои от всякакви хора. Някои са зрели, други не. Някои са много
приятни и лесни за приемане, докато други са по-обезпокоителни. Библията ни увещава да се приемаме
един с друг. Каквито и да са, Бог търси единство между всичките си деца.
НИЕ СМЕ ЕДНО СЕМЕЙСТВО, НО .... КАКВО ДА ПРАВИМ С ТРУДНИТЕ ХОРА?
1. Какво иска Бог за своя народ? Римляни 15:5-6 казва “щото _____________________________________
и с едни уста _______________________________ Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.”
2. Какво е необходимо, за да живеем заедно в хармония? Римляни 15:7 ____________________________
Прием на другите означава приемането им.
3. Можем ли да изберем братята си по вяра?
Има ли братя в църквата, които не харесваме?
Има ли братя в църквата, които са с дефекти?

❏ Да
❏ Да
❏ Да

❏ Не
❏ Не
❏ Не

Поради тази причина Римляни 15: 1 ни призовава ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Римляни 15: 8-9 говори за две групи, евреите (обрязването във ст. 8) и __________________ (ст. 9).
Преди това евреите гледаха отвисоко на езичниците. Те не искаха да общуват с тях, нито да ги
поздравяват; Но когато приеха Христос, нещата се промениха. Бог ги направи едно семейство.
5. Прочети Лука 19: 1-10 и отговори на следните въпроси за Закхей:
Каква репутация имаше Закхей? ст. 2, 7 _______________________________________________________
6. Въпреки че Закхей беше „труден“ човек, Исус не го отхвърли. Как му подейства приемането от някой
като Христос, когато другите го отхвърляха? ст. 6 ______________________________________________
ст. 8 ______________________________________________________________________________________
7. Как Исус отговори на тези, които го критикуваха, че е приел Закхей? ст.10 _______________________
___________________________________________________________________________________________
СПРИ

Църквата е едно семейство и в същото време е убежище и болница. Каква полза би имало от болницата,
ако ще приема само здрави хора? __________________________________
Лука 15: 7 говори за радостта на небето, когато грешникът се покае. Бог търси и приветства
покаялите се. Трябва ли да правим по-малко? Кого да приветстваме в нашата църква?
❏ Хубавите

❏ Които не ни харесват ❏ Силните или зрелите

❏ Слабите или незрелите

❏ Богатите

❏ Бедните

❏ С лошо поведение

❏ Които мислят различно от нас

❏ Зависимите

❏ Чужденците и хората от различна раса или култура
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8. Ако приемаме всички тези хора, означава ли това, че църквата не може

ЗА
ИЗРАСТВАНЕ

да постави високи стандарти на поведение? _________________________
Защо? __________________________________________________________

Прочети
Битие 22-28
(по една глава на ден).

Приемането на слабите не означава да им се позволи да доминират или
да предизвикат разделения, а да ги назидават. (Рим. 15: 1-2)

Наизусти
Римляни 15:1-2.
“Прочее, ние силните сме
длъжни да носим немощите на слабите и да не
угаждаме на себе си.
Всеки от нас да угождава
на ближния си, с цел към
това, което е добро за
назиданието му.” Превод от
1940 г.

СПРИ

Какво би могъл да направиш, за да помогнеш на следните хора да се
чувстват по-комфортно във вашата църква? Помисли за конкретни хора

❏

Срамежливите: ___________________________________________________
__________________________________________________________________

❏

Посетителите: _____________________________________________________
__________________________________________________________________

❏

Трудни хора: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Например, покани ги на кафе, вечеря. Трябва да се молиш за тях.

“Ние силните длъжни
сме да носим слабостите
на безсилните, и да не
угодяваме на себе си.Но
всеки от нас да угодява на
ближния си в доброто за
назидание.” ЦП

9. Какъв проблем посочва Яков 2: 1-4? _______________________________
_________________________________________________________________
Какво научаваме тогава от този пасаж? _____________________________
_________________________________________________________________
Каква ирония показва ст. 5-7? ______________________________________
Не само това, но и скромните братя и сестри, срамежливите и други,
които не впечатляват на пръв поглед, понякога могат да предложат
най-много.

ЗА ОБСЪЖДАНЕ
Прочети Лука 7:36-50 и
обясни различните действия на Исус и фарисея
срещу прелюбодейката.

10. Ефесяни 4: 3-4 ни заповядва да опазим ____________. Можем ли да бъдем
единни, ако не приемем всички братя такива, каквито са? ❏ Да ❏ Не

ДОСТОЙНИ ЗА ПОЧИТ
11. Какъв друг тип хора трябва да приемем в църквата? Филипяни 2:25, 29 __________________________
Как трябва да приемаме Божиите служители? ст. 29 ____________________________________________

СПРИ

OКакво бих могъл да направиш, за да почетеш лидерите на църквата си? ____________________________
_______________________________________________________________________________________________

БЛАГОДАТ ИЛИ ЛЕГАЛИЗЪМ?
Много вярващи живеят объркани и депресирани, с постоянно чувство за
вина, защото чувстват, че други братя ги наблюдават и осъждат. Те не изпитват любов, благодат или приемане, а студена среда, критика и духовно
превъзходство.
Библията има високи стандарти, но понякога добавяме други заповеди и
традиции към библейските стандарти. Би било лесно да се изисква те да
спазват списък с външни правила, без да виждат какво им е на сърцето.
Можем да го направим по основателни причини и с голяма искреност, но
това се нарича легализъм. Това не означава, че не можем да посочваме
грешки, оставяйки ги да правят каквото си искат. Библията също ни заповядва да увещаваме, но с любов и нежност ЛЕГАЛИЗЪМ, основан на
библейски норми, а не на лични мнения.
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ЛЕГАЛИЗЪМ

Стъпка 9

Да се увещаваме едни с други
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ За да избегнем проблеми е по-добре е да не давамете
съвети на другите.
______ Ако Бог ме подтиква да увещавам някого, трябва да го
направя незабавно.

ДА НЕ ПРЕНЕБРЕГВАМЕ

______ Използването на Библията гарантира, че съветите ми ще
бъдат мъдри.

1. Евреи 3:13 ни заповядва ____________________________________________________________________
2. Кога е подходящото време за увещаване? ст. 13 _______________________________________________
3. Като не увещаваме навреме, рискуваме ____________________________ сърцата си. ст.13
Какви са характеристиките на човек с твърдо сърце? __________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Колкото по-дълго минава, толкова по-устойчиво става сърцето. Някои хора са чувствителни и съжаляват, докато други са твърди и изглежда нищо не ги засяга. Втвърдяването на сърцето отнема
време, така че е лесно да се каже: „Защо е това бързане? Ще говоря с него утре.”
Защо често чакаме „утре“, за да увещаваме? __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
СПРИ

Чувстваш ли, че Бог ти призовава да увещаваш някого, но все още не си го направил?
Какви са причините все още да не говориш с човека?
Има ли причина да не го направиш сега или тази седмица?
Формулирай план, като помислиш как и кога да го направиш

4. Отговори с Лъжа или Истина:
____ Увещаването означава да се притиска човека да промени отношението си.
___ Увещаването е засрамване на човек, така че да промени отношението си.
___ Увещаването е насърчаване на човек, така че да промени отношението си.
КАК ДА УВЕЩАВАМЕ ДРУГИТЕ
5. 1 Тимотей 5: 1-2 ни дава принципи за това как да увещаваме. С какво
отношение трябва да увещаваме?_______________________________

Кой е
най-добрия
начин за увещаване,
ако искаш хората
да те чуят?

Укоряването приемлив начин ли е за увещаване?________________________________________
Когато увещаваме някого, трябва да се държим с него като семейство, с уважение. Когато ти дойде
реда за увещаване, запитай се, така ли бих искал някой да се отнася с баща ми, майка ми или сестра
ми?
6. Според 2 Тимотей 3:16 мощен инструмент за увещаване на другите е ____________________________.
Библията служи за _________________, _________________, _________________, и _________________
Не липсват хора, които искат да ни кажат какво да правим. Как да разберем дали техните
съвети са верни или не? Използвайки Библията за увещание, можем да бъдем сигурни, че
нашите съвети се основават на Божията мъдрост, а не само на лични мнения.
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ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Всички се нуждаем от съвет
и понякога увещание. Трябва
да слушаме другите и да се
учим от тях.
Една африканска поговорка
казва: „За да отгледаш дете
е необходимо цялото село.”
Каква е основната точка на
тази поговорка?
Какво приложение има това
за църквата днес?
Изисква ли се от братята
ми в Христос за да стана
човекът, какъвто Бог иска
да бъда?

“ Този, който дава
добри съвети, изгражда
с една ръка;
който дава добри съвети
и добър пример, гради
с две ръце;
но който дава добър
съвет и лош пример,
изгражда с едната ръка,
докато с другата събаря.”11

7. Ето защо 2 Тимотей 4: 2 ни призовава да проповядваме ____________
Кога е подходящо да използваме Библията, за да увещаваме? _______
_______________________________________________________________
8. Въпреки че използваме Библията, последната част от стиха казва,
че трябва много да поправяме и насърчаваме с голямо _____________.
Силата да промениш живота не идва от нас, а от Божието Слово.
Нека бъдем търпеливи. Това отразява увереността, че Светият Дух ще
използва Словото си в живота на хората.
9. Библията е пълна с увещания. Например какви увещания намираме в
следващите стихове от книгата Филипяни?
1.27 _________________________________________________________
2.3-4 _________________________________________________________
3.1 ___________________________________________________________
10. Важна част от увещанието е предизвикателството.
Като увещаваме, ние се опитваме да мотивираме
другите към определени действия или нагласи.
Например какво ни предизвиква Матей 28: 19-20?
____________________________________________
____________________________________________
СПРИ

Какво очакваш от другите?
СПРИ Понякога очакваме много малко. Помисли върху следното:
„Отнасяйте се с човек така, както е той, и няма да
се промени. Отнасяйте се с него, така както може
да бъде или трябва да бъде и той ще стане това,
което може да бъде или трябва да бъде"12

Другата страна на монетата е да се очаква твърде много от
другите. Когато увещаваш, е важно да избягваш да бъдеш
твърде взискателни. Защо?
__________________________________________________________
ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
Битие 29-35
(по една глава на ден).
Наизусти Евреи 3:13
“но увещавайте се един
друг всеки ден, докле още
е "днес", да не би някой от
вас да се закорави чрез
измамата на греха.” Превод
от 1940 г.
“но увещавайте се един
друг всеки ден докле се
зове "Днес," да не би да се
ожесточи некой от вас чрез
измамата на греха.” ЦП

__________________________________________________________
ПРЕГОВОР Лъжа или Истина?
_____ Целта на увещанието е да ви накара да се почувствате зле заради
греха си.
_____ Целта на увещанието е да ви каже как можете да направите правилното нещо.
_____ Трябва да се смъмри добре, за да може да се поправи.
_____ По-добре е да мълчите, за да не обидите никого.
_____ Увещанието трябва да се основава на Божието слово, а не на
лични мнения.
_____ Трябва да се увещава с уважение и нежност.
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Стъпка 10

Да се убеждаваме едни с други
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА(И)
______ По-добре е да не казваме за греха, защото това би могло да
обезсърчи някого от братята .
______ Наставлението трябва да бъде със смирение и любов.
______ Смъмренето мотивира хората да стоят твърдо в Христос

"... съветваме всеки човек ..., за да представим
всеки човек съвършен в Христа." Колосяни 1:28

ОТКРОВЕННОСТТА ПОВДИГА НЯКОЙ БРАТ

1. Прочети Притчи 24:24-26 и отговори на следните въпроси:
Каква грешка трябва да се избягва? ст.24 _____________________________________________________
Кое е правилното да се прави? ст. 25-26 ______________________________________________________
Какъв е резултата, когато увещаваме някого? ст. 25-26 _________________________________________
2. Трябва да отхвърляме _____________________ и да говорим _______________________. Ефесяни 4:25
Трябва да говорим истината, когато увещаваме. Това изисква смелост, защото хората не винаги са
склонни да слушат истината. Увещаването е риск, но ние го правим за доброто на другия.
3. На края по-ценен е този, който _________________________________________ отколкото човека, който
___________________________________. Притчи 28:23 Забележка: Думата “лаская” означава когато с
користни цели обсипваме с похвали, често незаслужени.
Какво мотивира хората да се ласкаят, вместо да увещават? ______________________________________
4. 4. Когато сме изправени пред греховете си, как трябва да реагираме? Притчи. 28:13
___________________________ и _____________________________. Прикриването на грешките ни е
най-добрият начин да гарантираме провала си. Честността гарантира прошката, която търсим и от
която имаме нужда.
5. Целта на поучението е _______________________________________________ Кол. 1:28. Тази благородна
цел трябва да ни мотивира да продължаваме да се борим и да се доверяваме на силата на Бог! ст.29
КАК ДА УВЕЩАВАМ
6. За да увещаваш другите, човек трябва да е пълен с ________________ и ________________ Римл. 15:14.
Какво би било едно увещаване без доброта? __________________________________________________
Какво би било увещаването без познание? ____________________________________________________
Без знания можем да нанесем повече вреда, отколкото полза. За да бъде увещанието
полезно, са необходими библейски знания и познаване положението на увещавания брат.
7. Яков 1:19 казва, че трябва да бъдем бързи да _________ и бавни да _____________ и ______________.
Колко пъти наполовина слушаме и по-скоро прекъсваме, за да дадем увещание, без наистина да знаем
каква е ситуацията? Не бива да се изненадваме, когато човекът се съпротивлява на предупреждението,
защото чувства, че не го слушаме или че сме информирали лошо.
8. В Коринт. 4:14, Павел написа на Коринтяните не за да ____________________________________ а за да
___________________________________ като на ____________________________________. Увещаването
изисква твър дост, а не суровост. Да позориш някого публично е непродуктивно. То причинява бунт
вместо покаяние.
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Засрамването
публично
на някого е
непродуктивно.
Причинява
бунт вместо покаяние.

ЗА ИЗУЧАВАНЕ
Кой тежък грях, който заслужава предупрежде-ние?
Тит 3:10

Прочети Галатяни 6:1-2 и отговори на следните въпроси:
9. Какъв тип човек отговаря на изискванията за поправяне на другите?
__________________________________________________________________
10. В какъв дух човек трябва да увещава падналите? _____________________
Как се променя ст.1, ако заменим думите „смъмри“ или „накажи“ с
"възстанови"?
11. Какво друго предупреждение има в последната част на ст. 1 и ст. 3?
__________________________________________________________________

Колко сериозен е грехът
предизвикващ разделе-ние?
ст. 10-11

Какви са някои начини
да се предизвикат
разделения?

Дори и най-духовните са подложени на изкушения. Следователно няма
място за гордост. Само Божията благодат ни държи победители.
12. Друга част от възстановяването е : __________________________________
ст. 2 “Теготите”, които трябва да носим на братята си, са тежките, непреодолими тежести, които братът не може да понесе сам. Те не се отнасят
до нормалните ежедневни задължение, които той трябва да носи (ст.5).
13. Матей 18: 15-17 ни дава модел за това как да се справим с някой, който
е съгрешил срещу нас. Кои са трите стъпки, които трябва да се следват?
ст.15 __________________________________________________________

ЗА
РАЗМИШЛЕНИЕ
Как мога да увещавам
(Римляни 15:14), без да
осъждам (Римляни 14:13)?

Този, който увещава, трябва
да има доброта и знание
(Римляни 15:14), но главно
изисква той да е махнал гредата от окото си, за да види
съчицата в окото на другия.

ст.16

___________________________________________________________

ст.17 _____________________________________________________________
СПРИ

Кои са трите най-трудни стъпки за теб? _______________________________
Смяташ ли, че използваш този метод, когато се занимаваш с онези, които
те обиждат? ❏ Винаги ❏ Много пъти ❏ Понякога ❏ Никога

14. Защо е важно първо да говорите сам с човека? Дай причина. _________
__________________________________________________________________
Обичайно е да се пропусне първата стъпка и преминаването направо
към клюките.
15. Каква е ролята на свидетелите в стъпка 2? ___________________________
__________________________________________________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Битие 36-42
(по една глава на ден).
Наизусти Галатяни 6:1
“Братя, даже ако падне
човек в някое прегрешение,
вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но
всекиму казвам: Пази себе
си, да не би ти да бъдеш
изкушен.” Превод от 1940 г.
“Братие, ако и впадне человек в некое прегрешение,
вие духовни поправяйте
таковаго с дух на кротост;
но пази и себе си да не би и
ти изкушен да бъдеш.” ЦП

16. Какви са последиците, ако човекът не слуша църквата? _______________
__________________________________________________________________
Да го имаш като „езичник и митар“ (ЦП) не означава да го отхвърлиш като
личност или да бъдеш жесток, а по-скоро да се отнасяш към него като
към неспасен човек.
ПРЕГОВОР Лъжа или Истина?
______
______
______
______
______
______

Мъмренето мотивира хората да стоят твърдо в Христос.
Никога не трябва да правим забележка на някого, а просто да ги приемаме.
Предупреждението трябва да се основава на доброта.
Засрамването на падналия го мотивира да се откаже от греха.
увещават, без да разполагат с цялата необходима информация.
Ако му говорим с него с нежност, сериозността на греха муняма да бъде
взета под внимание.
______ Първата стъпка от увещанието е оплакване до църквата.
______ Преди да увещая друг, трябва да се изследвам самият аз.
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Стъпка 11

Да се поздравяваме едни с други
Да се посрещаме едни с други
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Църквата не е просто място за получаване на знания. Също така е
и място за общуване с други християни.
_____ Нашите думи могат да насърчат другите.
_____ Много хора търсят църквата, за да намерят човешка топлина.

ДА СЕ ПОЗДРАВЯВАМЕ ЕДНИ С ДРУГИ
1. Има добър обичай, описан в Римляни 16:16. Открий какъв е. ____________________________________
___________________________________________________________________________________________
"Свето целуване" (ЦП) се отнася до свята целувка. Въпреки че начинът на поздрав може да варира в
различните култури, този пасаж подчертава личен, истински, топъл и подходящ поздрав (свети).
2. В Библията има стихове, които не изглеждат много полезни, но след размишление върху тях, откриваме нещо друго. Прочети Колосяни 4: 7-18 и отговори на следните въпроси:
За какво се отнасят тези стихове? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Защо тези стихове са в Библията? Какво можем да научим от тях? _______________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Мислейки върху стиха, напиши дали следните твърдения са верни или неверни.
______

Павел обичаше християните в Колос.

______

Поздрава е само един повърхностен обичай на учтивост.

______

Павел трудно си спомняше имена.

______

Павел имаше близки пастирски отношения с тях.

______

Павел само преподаваше Библията, без да се занимава много с хората.

______

Павел предпочиташе уединението. Не е можел да търпи хората.

______

Павел използва поздравите, за да насърчи братята.

5. Изброй няколко насърчителни думи, които Павел използва в своите поздрави.
ст.7 ______________________________________________________________________________________
ст.9 ______________________________________________________________________________________
ст.11 _____________________________________________________________________________________
ст.12 _____________________________________________________________________________________
ст.14 _____________________________________________________________________________________
Какво биха казали другите за теб? Студен ли си или приятелски настроен човек?
Студен 1 2 3 4 5 Приятелски

СПРИ Оценете се по скала от 1 до 5
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ДА СЕ ПОСРЕЩАМЕ ЕДНИ С ДРУГИ
6. Според 1 Петрово 4: 9, ние трябва да сме_________________________
без ______________________________.
“Някои хора ни правят да се
чувстваме като у дома си
Други ни правят да желаем
да сме си у дома..13

Има и хора, които ни посрещат добре, но лицата им разкриват дали
гостоприемството им е искрено или не.
7. Как е истинското гостоприемство? За да отговорите на този въпрос,
размишлявайте върху следващите твърдения, отбелязвайки дали са
верни или не са верни.
_____ Гостоприемството изисква способността да се направи чаша
добро кафе.
______ Гостоприемството е способността да накарате гостите да се
чувстват комфортно.
______ Гостоприемството изисква да имате хубав дом, за да приемате
посетители.
______ Гостоприемството идва от сърцето. Това е начин за изразяване на любов към другите.

Има хора, които злоупотребяват с нашето гостоприемство.
Помисли върху следната
поговорка на африканското
племе суахили.
“ Отнеси се с госта си
като посещение за
два дни. След това,
му дай мотика.”

______ Този, който е добър домакин, приема посетители, без да чака
да му върнат услугата.
______ Гостоприемството изисква щедър дух, но не непременно харченето на много пари.
______ Гостоприемството е нещо, което трябва да правим, дори без
да искаме.
______ Гостоприемството не изисква непременно някой да бъде поканен във вашия дом.
8. Много хора живеят самотен живот. Възможно е да нямат семейство
или приятели. Дори тези с „приятели“ често изпитват нужда от личен
контакт с другите. Именно затова гостоприемството е важно, защото
кара хората да чувстват, че някой се грижи за тях. Ходят на църква,
търсейки Бог, но и човешка топлина.

СПРИ
PARA CRESCER
Leia Gênesis 43 a 50
(um capítulo por dia).

Memorize 1 Pedro 4.9
“Sendo hospitaleiros uns para
os outros, sem murmurações.”
RC
“Sejam mutuamente
hospitaleiros, sem reclamação”.
NVI

Как се приемат посетителите във вашата църква?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Запиши няколко идеи за това как може да
накараш посетителите да се чувстват добре
дошли и комфортно във твоята църква.
__________________________________
__________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Стъпка 2

“ И както искате да правят человеците вам, така и
вие правете тем.” ЦП

“Защото Бог толкоз възлюби света щото даде Сина
своего единороднаго, за да не погине всеки който
верва в него, но да има живот вечен.” ЦП

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине ни един, който
вярва в Него, но да има вечен живот.” Превод от
1940 г.

Йоан 3:16

“ От това всички ще познаят че сте мои
ученици, ако имате любов помежду си.” ЦП

“ По това ще познаят всички, че сте Мои ученици,
ако имате любов помежду си.” Превод от 1940 г.

Йоан 13:35 Стъпка 3

" За това, утешавайте се един друг, и назидавайте
един другиго, както и правите." ЦП

“ Затова насърчавайте се един друг, както и
правите.” Превод от 1940 г.

1 Солунци 5:11 Стъпка 4

Стъпка 8

Стъпка 7

Стъпка 6

Стъпка 10

“ но увещавайте се един друг всеки ден докле се зове "Днес," да не би да се ожесточи
некой от вас чрез измамата на греха.” ЦП

Стъпка 9

“ Защото вие, братие, на свобода бехте призвани,
само не употребявайте свободата за причина на
плътта, но с любов един друг си слугувайте.“ ЦП

Евреи 3:13

“ Братие, ако и впадне человек в некое прегрешение, вие духовни поправяйте таковаго с дух на
кротост; но пази и себе си да не би и ти изкушен
да бъдеш.” ЦП

“ Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух;
но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да
бъдеш изкушен.” Превод от 1940 г.

Галатяни 6:1

“Бивайте едни на други гостолюбиви без
роптание.” ЦП

“но увещавайте се един друг всеки ден,
докле още е "днес", да не би някой от вас
да се закорави чрез измамата на греха.”
Превод от 1940 г.

Стъпка 5

Стъпка 11

“Бъдете гостолюбиви едни към други без
роптание.” Превод от 1940 г.

1 Петрово 4:9

“ Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани;
само не употребявайте свободата си като повод за
угаждане на плътта, но с любов служете си един
на друг.” Превод от 1940 г.

Галатяни 5:13

“с всеко смиреномъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпевате един друг с любов.” ЦП

“със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов.”
Превод от 1940 г.

Ефесяни 4:2

“а бивайте благи един другиму, милосерди: прощавайте си един на друг, както ви е и Бог простил
чрез Христа.” ЦП

“а бивайте един към друг благи, милосърдни;
прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е
простил на вас.” Превод от 1940 г.

Ефесяни 4:32

“Ние силните длъжни сме да носим слабостите на
безсилните, и да не угодяваме на себе си.
Но всеки от нас да угодява на ближния си в доброто за назидание.” ЦП

“Прочее, ние силните сме длъжни да носим
немощите на слабите и да не угаждаме на себе
си. Всеки от нас да угождава на ближния си, с
цел към това, което е добро за назиданието му.”
Превод от 1940 г.

Римляни 15:1-2

Изрежи и наизусти посочените стихове

1Приложение
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1. 6000 Проповедни илюстрации, изд. Илон Фостър (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1992 г.,
стр. 309
2. Алберт Швейцер
3. Уилям Артър Уорд
4. Днес в Света, 6 март 1991г
5. Алберт Швейцер
6. Джеймс Пакър в „Твоят баща те обича“, издателство Харолд Шоу, 1986 г.
7. Уилям Уолтън
8. Пол Боезе
9. Прочети: Последните години, от Чарлз Брацелен Флуд
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11. Франсис Бейкън
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вие правете на тях.” Превод от Лука 6:31

“ И както желаете да правят човеците на вас, така и

Живеейки заедно, един с друг

Нов Живот В Христос Част 3

Който успешно е завършил всички уроци от курса
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Тази диплома се издава на

Диплома

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB

B

