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Да живееш като ученик
Кръщението е просто началото на твоя нов живот като ученик на Исус. Думата
„Християнин“ е спомената само три пъти в Новия Завет, но думата „ученик“ е
спомената над 260 пъти. Какво означава да бъдеш ученик? Какъв е процеса на
израстване като такъв? В този последен урок ние ще изследваме какво Библията ни учи
за тази много важна тема.
1. Какво Исус казва, че ни определя като негови ученици? Йоан 8:31
___________________________________________________________________________
Бележка: Ние трябва да признаем Божия авторитет в нашия живот и
да живеем във вярност към неговите думи. В каквито и обстоятелства
да се намираме ние трябва да получаваме неговите думи и да ги
практикуваме в ежедневието си.
2. Исус наш пример във всичко ли е? 1 Петрово 2 :21
___________________________________________________________________________
3. Какво беше отношението на Исус докато беше на земята? Йоан 6:38
___________________________________________________________________________
4. Какво символизира кръщението в Исус? Римляни 6:3,4
___________________________________________________________________________
5. Как Павел обяснява значението на това „да бъдеш разпнат с Исус“?
Галатяни 2:20
___________________________________________________________________________
Бележка: Точно както Исус беше изцяло предаден на Неговия баща, така
и ние трябва да се предадем изцяло на Христос. Ние трябва да бъдем
свързани с Исус, както е лозата с клончетата.
6. Колко често смърт или лични страдания се случват на ученика? Лука 9:23
___________________________________________________________________________
Бележка: Като прекарваме време с Исус всеки ден част от нашето
време на посвещение трябва да бъде повторно посвещаване на нашия
живот на Него. Докато това активно действие не е направено, нашия
Аз винаги ще иска да се върне. Това е много важно за връзката ни е него.

7.Какво трябва да се случи преди житното зрънце да произведе много
семена? Йоан 12:23-26
_____________________________________________________________________
Бележка: Живот изживян само заради себе си е загуба. Само живот
изживян в служба на другите може да бъде използван от Бог. Този,
който е погълнат от собствените си нужди и удоволствия не може да
бъде истински ученик на Исус.
8. Какво сме окуражени да правим като виждаме,че „Денят“ наближава?
Евреи 10:25
_____________________________________________________________________
9. Част от какво сме като Христови ученици? 1 Коринтяни 12:12,13,27;
Римляни 12:4,5
_____________________________________________________________________

Бележка: Както е при физическото тяло, сърцето или мозъка
контролира всяка друга част, така че всички ние, които образуваме
Христовото тяло трябва да бъдем контролирани и предадени на
главата, която е Христис.
10. Къде трябва да бъдат насочени всичките ни усилия? Ефесяни 4:3-6
_____________________________________________________________________
11. Колко от нас получаваме духовни дарби от Бог? Ефесяни 4:7,8
_____________________________________________________________________
12. Кои са някои от различните дарове, дадени ни като Христово тяло?
Римляни 12:6-8
_____________________________________________________________________
Бележка: Например, представи си, че на църковен обяд някой разлее
чаша с вода. Някой, който има дара на пророчеството би казал: „Казах
ти да не слагаш тази вода толкова близо до ръба на масата. Някой с
дара на водачеството би започнал да насочва останалите да се
захващат за работата. Някой с дара на служенето би грабнал веднага
парцал; учителят би обяснил значението на водата в Библията.
Окуражителят би започнал да насърчава този човек. Някой с дара на
щесдростта би отишъл да му вземе нова бутилка с вода,а онзи с
милостта би показала съчувствие и би седнал до този човек, докато той
не се почувства по-добре.

13. Каква е целта на тези духовни дарби в църквата? Ефесяни 4:11,12
_____________________________________________________________________
Бележка: Всички ние имаме час в изграждането на Христовата църква.
Бог е дал на всеки човек специален дар, който да бъде използван според
неговите способности. Не по Божия воля това, че малко хора се грижат
за всички отговорности в църквата, а други нищо не вършат.
14. Кои са трите аспекта, на които тялото на Христос трябва да бъде
изградено? Ефесяни 4:13
А._________________________________________________________________
Б._________________________________________________________________
В._________________________________________________________________
15. За каква работа са упълномощени всички ученици, които са небрежни към
даровете си? Матей 28: 19,20
Бележка: “Любовта за душите, за които Христос умря, означава
разпъване на Аза. Този, който е Божие дете, трябва от сега нататък да
гледа себе си като свръзка между веригата, да бъдем едно с Исус в
неговия милостив план, ходейки с Него да търсим изгубените.
Християнинът винаги трябва да осъзнава, че той освещава себе си чрез
Бог, и че чрез характера си той трябва да представя Исус на света.
Сможертвата, съчувствието, любовта са очевидни в живота на Исус,
но те трябва да се появят отново в живота на Божиите работници“
Живота на Исус
16. Каква е тайната на живеенето като ученик? Евреи 12:1-3
_____________________________________________________________________
Бележка: Тайната е нашите очи винаги да бъдат фокусирани върху Исус. Ние
правим това като му се молим, четем словото му и сътрудничим на Святия
Дух в нашия живот. Този, който губи сърце почти винаги, не прекарва лично
време с Христос.
Заключение: Ученик е този, който е предаден на Господството на Исус и
води други под същото Господство. Приоритет на ученика е да търси и
служи на Бог. Бог иска ние да служим и да се окуражаваме един друг във
вярата и той ние е дал специални духовни дарби, чрез които да изграждаме
църквата. Бог иска да закриляме единството в църквата, защото чрез това
Бог работи за спасението и на други. Като негови представители на нас ни
е заръчано да обичаме и да случим на другите. Няма по велико поръчение.

