ДУХОВНИ ПАРТНЬОРИ
КАКВО ОЗНАЧАВА ДУХОВНИ ПАРТНЬОРИ?

Духовните партньори са двама или трима приятели, които се посвещават на преднамерено
взаимоотношение, с цел да се насърчават, екипират и предизвикват един друг в любов, за да
израстват в зрялост в Христос.
Взаимоотношение – духовните партньорства са основани на взаимоотношение. Братя и
сестри в Христос, които се познават, грижат се един за друг и се обичат. Не става дума за
изпълняването на програма от задачи, а за това да са заедно и да си помагат.
Посветени – духовните партньори избират да се посветят един на друг и редовно да се
срещат. Различно е от редовното събиране на малката група, което е отворено за всеки, а е
умишлено „затворена” група, която да изгражда чувствителност и доверие между
членовете. В духовните партньорства има чувство на посвещение, те да се грижат един за
друг, ще се молят един за друг, да са честни един към друг и да прекарват време заедно.
Растеж в зрялост в Христос – духовните партньори са посветени на това
взаимоотношение с цел. Те искат да растат в тяхното взаимоотношение с Исус и искат да
са трансформирани от Него. Те също така искат да виждат това да се случва у другите.
Духовните партньори се срещат, за да са взаимно отговорни и прозрачни в истина, за да
се учат заедно и да се насърчават един друг от Божието Слово, да се молят един за друг за
истинска промяна в живота.
ЗАЩО СА ВАЖНИ ДУХОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ?

Днес в нашите църкви и малки групи има растящо несъответствие между онова, в което
хората казват, че вярват и начина, по който живеят. Най-голямата причина е недостиг на
отговорност към начина на живот и лекомисленост в нашите взаимоотношения. Ние
разширяваме нашите служения, но често не се концентрираме на растежа в дълбочина и
зрялост – хората биват информирани, но не променяни.
Най-добрия начин да растем посветени ученици и да бъдем трансформирани в християнска
зрялост не става чрез програми, слушане на проповеди, седене в часовете на групите за
общение, а в контекста на отговорни, прозрачни във взаимоотношенията, обединени около
истината духовни партньорства. Фактически те биха екипирали най-добре църквата и малките
групи да бъдат светлина и свидетел, чрез вземане на индивидуалното ученичество на
сериозно. Тези духовни партньори ще се превърнат в благословение за Христовото тяло.
БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕРИ

Исус и Павел са примери за духовно партньорство. Всеки от тях имаше служение сред масите.
Те обаче прекарваха повечето от времето си срещайки се с малки групи хора, за да си помагат

да израстват в зрялост. Павел се срещаше с Тимотей. Исус се срещаше с 12-те, а още по
близко с Йоан, Петър и Яков.
В книгата си, „Божия план за евангелизиране”, Робърт Колман казва: „Исус не се осланяше на
програми, за да достигне множествата, а на мъже, които множествата биха последвали.”
КАК ДА ЗАПОЧНЕМ?

1.) Намерете 2-ма или 3-ма приятели във вярата, с които вярвате, че бихте се посветили да
изградите такъв вид взаимоотношения. Може да искате да обмислите да поканите някого,
който е или по-млад във вярата – за да бъдете насърчение и помощ за него в неговия
стремеж към зрялост с Христос – или някой, който е много напред в своята вяра, така че
вие да бъдете насърчен и да получите помощ в своя растеж.
2.) Посветете се заедно да бъдете ангажирани към живота един на друг. Посветете се да
бъдете честни един с друг, да се насърчавате и да си помагате един на друг, да се
предизвиквате един друг и да се обичате. Също така много важно е да имате взаимно
съгласие за поверителност между членовете на групата.
3.) Решете заедно какво най-добре ще служи на вашето партньорство и направете план за това
как да растете заедно в зрялост в Христос. Обмислете:
а.) Колко често ще се срещате;
б.) Дали и какъв материал ще използвате или какво ще изучавате заедно от Библията.
в.) Какви други неща другите членове на групата биха решили, че ще е полезно да
включите с цел да изграждате взаимоотношения, посвещение или зрялост.
4.) Срещайки се и живеейки своята вяра заедно, се фокусирайте на:
а.) Божието Слово – учете се един друг от него, коригирайте се по него, обучавайте се в
праведност от него;
б.) Утвърждаване чрез насърчение;
в.) Бъдете един до друг в трудни времена;
г.) Слушайте се един друг;
д.) Изповядвайте си един на друг греховете;
е.) Партнирайте си в живеенето на Словото в света;
ж.) Молете се заедно;
з.) Забавлявайте се заедно.
По-добре са двама, отколкото един, Понеже те имат добра награда за труда си; Защото, ако
паднат, единият ще дигне другаря си; Но горко на оня, който е сам, когато падне, И няма друг да го
дигне. И ако легнат двама заедно ще се стоплят; А един как ще се стопли сам? И ако някой надвие на
един, който е сам, Двама ще му се опрат; И тройното въже не се къса скоро.
– Еклесиаст 4:9-12

