КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО НИ ЕДИН
КЪМ ДРУГ В ТЯЛОТО ХРИСТОВО (ЦЪРКВАТА)
Ключови стихове:

Послание към Римляните 12:9-21

„Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото и се привързвайте към доброто.
10. Бъдете мили един към друг като към близки роднини, с братска обич; изпреварвайте да
си отдавате почит един на друг.
11. В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като 3служите на Господа.
12. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва - постоянни.
13. Помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие.
14. Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете.
15. Радвайте се с онези, които се радват; плачете с онези, които плачат.
16. Бъдете единомислени един към друг; не отдавайте ума си на високи неща, но се
предавайте на скромни неща; не смятайте себе си за мъдри.
17. На никого не връщайте зло за зло; промисляйте за това, което е добро пред всички
човеци;
18. ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци.
19. Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв; защото е писано: “На
Мене принадлежи отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.”
20. Но: “Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жаден - дай му да пие; защото това
като правиш, ще натрупаш жар на главата му.”
21. Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез добро.”
(1 Петрово 3:13)
„А най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви,
смиреномъдри.
9. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това
бяхте призовани, за да наследите благословение.
10. Защото: "Който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло
и устните си от лъжливо говорене;
11. нека се отклонява от зло и да върши добро; нека търси мир и да се стреми към него.
12. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му - към тяхната молитва; но
лицето на Господа е против онези, които вършат зло."
13. И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?”
Какви трябва да бъдем един към друг:
-Да се обичаме един друг(1 Сол.4:18;Евр.3:13)
-Да се подтикваме към добри дела(Евр.10:24)
-Да се насърчаваме(1 Сол.5:11)
-Да се назидаваме (Рим.14:19)
-Да се увещаваме (Кол.3:16)
-Да се наставляваме (Рим.15:14)
-Да си служим един на друг (Гал.5:13)
-Да си прощаваме (Еф.4:32)
-Да бъдем благи един към друг (Еф.4:32)

-Да бъдем състрадателни (1 Петр.3:8)
-Да се почитаме един друг (Рим.12:10)
-Да сме съчувствителни един към друг (1 Петр.3:8)
-Да сме кротки един с друг (Еф.4:2)
-Да сме търпеливи един към друг (Еф.4:2)
-Да се приемаме (Римл.15:7)
-Да се покоряваме (Еф.5:22)
-Да се поучаваме един друг (Кол.3:16)
-Да живеем в мир един с друг (Мк.9:50;Римл.12:8)
-Да изповядваме един на друг греховете си (Яков 5:16)
-Да се молим един за друг (Яков 5:16)
-Да сме гостоприемни (1 Петр.4:9)
-Да общуваме един с друг (1Йоан 1:7)
-Да носим един друг теготите си (Гал.6:2)
Нещата,които не трябва да се правят един на друг в тялото Христово:
-Да не се хапем и ядем един друг (Гал.5:15)
-Да не се раздразняваме и завиждаме един на друг (Гал.5:26)
-Да не се мразим (Тит 3:3)
-Да не се съдим (Римл.14:13)
-Да не се лъжем (Кол.3:9)
-Да не се клеветим и да не говорим зло един за друг (Яков 4:11)
-Да не роптаем един срещу друг (Яков 5:9).
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