Изграждане на общност
във вашата група
Общността е съществена за живота на всеки християнин и е мястото, където срещаме подкрепа,
учим се как да обичаме, да приемаме корекция и да растем като ученици.
Нашата мисия в голяма степен зависи и от нашата общност – Исус казва, че
именно заради нашата любов и единство, светът ще разбере, че сме Негови
ученици. Но за да се случи всичко това, ние трябва да се стремим да помогнем
на нашите групи (независимо дали е малка група, молитвена група или
проект) да се опознават и да се обичат помежду си. Общността не се случва
просто така случайно, а е целенасочен избор и нещо, върху което се работи
постоянно. Подолу излагам няколко идеи, които биха могли да помогнат на
вашата група да расте като общност (не е необходимо да правите всички
тези, но бих ви препоръчал да възприемете една или две идеи):

Споделени преживявания – Взаимоот
ношенията се градят върху споделени
преживявания. Създайте възможности на
членовете на групата да споделят
преживявания заедно и да градят спомени
един с друг. Примери:
● Идете на излет, пикник или малка ексур
зия заедно…
●Нека всеки от групата да въведе останалите в своето хоби – танцуване, пра
вене на картички, футбол, гледане на филми …
●Направете си тематично парти – парти с вицове, пижама или филмово парти,
филмов маратон „Междузвездни войни” (това е за теб, Иво!)…
Подсказка: идеите, които идват от самата група и са също творчески (и дори
малко екстремни) създават също найдобрите спомени, за които хората ще
говорят дълго време
Яжте заедно – Общността се оформя, когато хората ядат заедно (ето защо
Библията е пълна с истории, в които хората ядат заедно и ето защо това е
било практика на ранната Църква – вижте Деяния2). Създайте си навик да
ядете заедно като група поне веднъж месечно. Не е нужно да е богата и скъпа
храна – фактът, че я споделяте заедно е достатъчен, за да гради общността ви.
Отделете време за споделяне – Когато се срещате за малката си група,
молитвена група или проект, отделете време да чуете кой как е и какво ново
около тях. Постарайте се да задавате въпроси, но и да слушате. Също така
споделяйте за други неща, които са важни за вас (семейството, неща, които
учите, надеждите и мечтите ви, опитности, които са ви оформили).
Играйте заедно игри – Отделяйте време по време на срещите си или като
излизате заедно да играете заедно. Аз използвам тези зайтове, за да намирам
интересни игри (съжалявам, че всичките са на английски): Teampedia, YouthGroupGames, TheSource, TeamBuilding

„Нашето членство в църквата е
естествена последица от вярата
ни в Христа. Не можем да се
наричаме християни и да нямаме
нищо общо с църквата, също както
не можем да сме хора и да не сме
част от някакво семейство. Това е
част от материята на
изкуплението.”
 Юджийн Петерсън

„Душата, която е самотна... е като
пламтящ въглен, който е сам. По
скоро ще изстине, отколкото да
стане погорещ.”
 Св. Йоан на кръста

„Бог не ни успокоява, само за да ни
донесе спокойствие, но и за да ни
направи успокоители.”
 Др Джон Хенри Дж. Х. Джовет

„Комуникацията не е монолог. Тя е
диалог... Найизящното изкуство на
комуникацията не е да се научиш как
да изразяваш своите мисли, а как да
помогнеш на друг да изрази своите
мисли.”
 Тед Трип

„Сатана винаги е мразел християн
ското общение; неговата политика
е да държи християните разделени.
Той се наслаждава на всяко нещо,
което може да държи светиите
далеч един от друг. Той отдава
много поголямо значение на
божествените взаимоотношения
между нас, отколкото ние самите го
правим. След като единството е
сила, той дава найдоброто от себе
си, за да спомогне разделението.”
 Чарлз Спърджън

„И нека се грижим един за друг, така
че да се поощряваме към любов и
добри дела, като не преставаме да
се събираме заедно, както някои
имат обичай да престават, а да се
увещаваме един друг, и толкова
повече, колкото виждате, че денят
наближава.”
 Евреи 10:2425

„И ако някой надвие срещу един,
който е сам, двама ще устоят
насреща му; и тройното въже не се
къса лесно.”
 Еклисиаст 4:12

Празнувайте рождените си дни – когато някой има
рожден ден, празнувайте заедно с него и му покаже
те, че е специален и ценен като част от тази група.
Лични срещи – Всяка седмица групирайте хората по
трима. По време на седмицата им поставете задача
та да се срещнат веднъж. Може да ядат, заедно, да
излязат на разходка, да се съберат за молитва или
каквото искат.
Молитвени партньори или партньори за споделя
не – Хората в групата може да се разделят в групи
чки по трима и да се срещат няколко пъти месечно
за молитва или за духовно партньорство (споделяне
какво са чели, имат ли трудности с нещо, да потърс
ят съвет, да изповядат нещо...)
Facebook страница – създайте си страница на гру
пата във facebook, където всеки член на групата
може да пише насърчителни опитности или молит
вени нужди.
Писмо, email или SMS – поставете си за цел да си
пишете един на друг насърчителни неща.
Споделяйте нещата си – направете си списък от
неща, които хората в групата притежават и искат да
споделят с другите (книги, компютър, инструменти и
т.н. – в Америка студентските групи дори вклюват
колите си в тези списъци). После, ако някой има

нужда от нещо, ще знае на кого да се обади, за да
заеме нещото.
Служете си един на друг – ако някой от групата е в
нужда, помислете как да му помогнете като група.
Едно нещо, което може да направите е всеки да напи
ше на лист хартия по едно нещо, което наистина мно
го би му послужило (например, някой да му почисти
прозорците, някой да му сготви, да го закара някъде...)
после всеки избира по едно нещо, което би могъл да
направи за някой друг.
Като лидер, бъдете пример:
● Споделяйте честно и открито – групата ще споделя
толкова открито, колкото онзи, който ги води. Ако иска
те хората в групата да се познават и да споделят, вие
трябва да сте пример за подражанние.
● Опознаване на другите – покажете, че ви е грижа за
хората в групата, като се постараете да ги опознаете.
Срещайте се с тях извън редовните срещи на групата
и покажете интерес към тяхната личност и техния
живот.
● Служете и приемайте да ви служат – това всъщност
е много голям пример – да покажете, че сте готови да
послужите, но също и че сте готови да приемете по
мощ от групата.

