Тогава Исус повика два
надесетте човека, по един от
всяко племе, които беше избрал
от израелтяните. И Исус им
каза: Минете пред ковчега на
Господа, вашия Бог, сред Йордан
и вдигнете всеки по един камък
на рамената си според броя на
племената на израелтяните, за
да бъде това знак между вас.
Утре, когато синовете ви
попитат: Какво означават тези
камъни? , тогава ще им отгово
рите: Те напомнят, че водата на
Йордан се раздели пред ковчега
на Господния завет. Когато
ковчетът преминаваше Йордан,
водата на Йордан се раздели.
Тези камъни ще бъдат за спомен
до века на израелтяните.”
Исус Навин 4:47

Да свършиш добре
Крейг Уайрънс

Не знам за вас, но на мен ми е трудно да повярвам, че вече е месец май! Имам чувството, че годината просто
прелетява покрай мен. Тъй като скоро студентите ще влязат в своята сесия, е добре да започнете да мислите
как да завършите събиранията на групата добре.
В пасажа, поместен в началото, Исус Навин е наясно, че преминаването на река Йордан ще бъде паметно
събитие в живота на израелтяните. Той иска да е сигурен, че поколения напред хората ще имат нещо, което
визуално да им напомня за мощната работа на Бога в техния живот – за Бога който изпълнил Своето
обещание да изведе Своя народ до Обещаната Земя! Затова Исус инструктира всяко племе да вземе по един
камък, за да може да издигнат паметник от другата страна. След това, всеки път, когато видят тези 12 камъка
на брега на Йордан, ще могат да си спомнят за Божията работа в живота им. Не само това, но тези камъни
щяха да бъдат свидетелство за Божията добрина и сила и за бъдещото поколение.
Това не е нито първият, нито последният път, в който Божият народ издига мемориали като този (виж Битие
28 или 1 Царе 7 за два други примера). Има също много примери (от Ной до Авраам и до Исак...) за това как
вярващи издигат олтари на места, където са срещнали или са опитали Бога.
Надяваме се, че всеки от студентите, които участват в нашите групи, са имали възможността да преживеят
Бога и да познаят Неговата добрина повече чрез общението, дискусиите и другите дейности на групата.
Затова сега, когато отиваме към края на учебната година, може би е добре за нас да помислим за това как „да
издигнем олтари или мемориали” за нашите групи – за да може те като погледнат назад към тези 9 месеца, да
си спомням за Божията добрина и присъствие. Искам да ви предложа да мислите в три посоки, докато се
подготвяте да завършите добре.

Празнувайте

Оценете

Планирайте

Отделете време да размишлявате какво
Бог е направил в живота ви през
последните 9 месеца. Отделете също
време да отпразнувате
взаимоотношенията, които са се
формирали във вашата група. Ето
няколко идеи какво можете да
направите...

Много важно също е да
направите оценка какво се е
случило, за да може студентската
група да служи подобре на
студентите в бъдеще.

Планирайте – направете планове
за бъдещето на групата.

* Организирайте си парти за края на
учебната година (с храна и игри),
където да отделите време хората да
споделят любимите си моменти от
годината, на какво ги е научил Бог и
как са пораснали те самите.
* Отделете време да сложите хората на
„горещия стол” – където всеки може да
чуе от другите от групата насърчения,
молитви и благословения.
* Направете си нещо, което да ви
помогне да си спомняте групата.
Подарете на всеки член на групата
рамка за снимка или малко албумче със
снимки от живота на групата. Или като
група си направете слайд шоу с
любими снимки на хората и събитията
от групата – може да включите
насърчителни думи или благословения
за членовете на групата в слайд шоуто.

* Обмислете възможността да
отделите време на някое от
последните събирания да
обсъдите какво е било най
полезно за групата през
годината. Също, питайте ги
какво не е било полезно или
какво може да се подобри за в
бъдеще. Помолете ги също да
оценят себе си като част от
групата и за това как самите те са
допринесли за динамиката там
(не всичко зависи само от
лидера!).
* Може да решите да се
срещнете с някои хора (студенти,
доброволци, хора от Екипа на
БХСС) във вашия град, за да
получите обратна връзка за това
как сте сте се справили с
лидерството – за да чуете какво
сте свършили както трябва и
какво може да подобрите.

* Отделете време на някоя от
последните срещи да помогнете
на членовете на групата да
планират какво ще правят за
бъдещия си растеж през лятото.
Може да ги помолите да си
изберат една книга, която всички
да четат и да коментират в
групата си във фейсбук. Може да
разделите хората на партньорски
групи за отчетност и за молитва
за лятото. Може да помолите
всички да си напишат план за
растеж през лятото.
* Срещнете се с найпосветените
на групата (или онези, които
бихте искали да се включат по
активно следващия семестър).
Посветете се заедно да се молите
за идната година и за нови (те)
студенти. Решете кога ще се
срещнете през есента, за да
планирате новия семестър.

Да завършиш добре може да бъде вълнуващо време като си спомняте
добрината на Бога и се подготвите за бъдещото си участие в Неговата
мисия !

