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Въведение

Сърфиране по духовните вълни 
Защото Аз съм Господ твоя Бог, който уталожвам морето,

когато бучат вълните му (Ис. 51:15)

Южна Калифорния е широко известна с плажовете си. Тя е част от САЩ, която популяризира
музиката на “Биич Бойс” (плажните момчета), филмите с партита на плажа и разбера се, сърфинга.
Въпреки че за повечето американски деца сърфирането се свързва преди всичко със скейтборда,
(защото нямат уиндсърф),  истинския  уиндсърфинг е  популярен в  Южна Калифорния  и  много
училища предлагат курсове за обучение в управлението на уиндсърф. Ако се запишете в курс по
уиндсърфинг,  вие  ще  бъдете  научен  на  всичко,  от  което  ще  се  нуждаете:  как  да  си  изберете
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подходящ уиндсърф; как е правилно да го използвате; как да разпознавате онази вълна, която е
удобна за сърфиране; как да “яхнете” вълната и да се носите на нея възможно по-дълго; и най-
важното от всичко останало, как да слизате от вълната без да падате. Но никъде няма да намерите
курс, в който да ви научат “Как да създадете вълна.” Сърфирането е изкуство за носене по вълни,
които  са  създадени от  Бога.  Бог  създава  вълните,  а  сърфистите  само  се  носят  по  тях.  Никой
сърфист не се опитва да създава вълни. Ако няма вълни, вие просто не карате сърф през този ден!
От друга страна, когато сърфистите видят добра вълна, те се възползват възможно най-добре от
нея, даже и да се наложи да сърфират в най-бурното време. 

Огромно  множество  книги  и  конференции,  посветени  на  растежа  на  църквите  попадат  в
категорията  “Как  да  се  създаде  вълна.”  Като  използват  остроумни  способи,  програми  или
маркетингови техники, те се опитват да произведат вълните на Светия Дух, за  да предизвикат
растеж. Но растежът не може да бъде предизвикан от човека! Само Бог може да направи църквата
да расте  . Само Бог може да вдъхне нов живот в долината на сухите кости. Само Бог може да
създаде вълни: на съживление, на растеж и на възприемане на духовното. Както посочва Павел за
църквата в Коринт: “Аз посях семето, Аполос го поля, но Бог го направи да порасне” (1Кор. 3:6).
Забележете  кооперирането:  Павел  и  Аполос  са  свършили  своята  част  от  работата,  но  Бог  е
причинителят  на  растежа.  Суверенитетът  на  Бога  е  факторът,  който  се  пренебрегва  почти
навсякъде в съвременната литература, посветена на израстването на църквата. Подобно на опитни
сърфисти,  нашата работа като църковни лидери е да разпознаем вълната,  която е създадена от
Светия Дух и да се понесем на нея. Не е наша отговорността да създаваме вълни, а да разбираме
как работи Бог в нашия свят и да се присъединяваме към него в това начинание. Когато гледаме от
брега  как  сърфистите  “хващат”  вълната,  всичко  ни  изглежда  много  лесно.  Но  на  практика
сърфирането е доста трудна работа и изисква голямо умение и чувство за равновесие. Хващането
на една духовна вълна също не е лесна работа. Необходимо е нещо повече от желание или даже
решителност.  Необходимо е виждане,  търпение,  вяра,  умения и преди всичко – балансираност.
Ръководенето  на  една  растяща  църква,  подобно  на  сърфирането  може  да  изглежда  лесно  за
непосветените,  но  не  е  вярно,  тъй  като  изисква  притежаването  на  майсторство  в  определени
умения.

Днес Бог създава вълна след вълна от хората, които са чувствителни към Евангелието. Поради
множеството  проблеми  в  нашия  свят,  днес  повечето  хора  изглеждат  по-отворени  за  Добрата
Новина за Христос, отколкото в миналото. За нещастие, тъй като църквите ни не са обучени на
необходимите  умения,  те  пропускат  духовните  вълни,  които  могат  да  допринесат  за  тяхното
съживление, здраве и за експлозивно им израстване. В Църквата Седлбек ние никога не сме се
опитвали да създаваме вълна. Това е работа на Бога. Но ние се опитваме да разпознаваме вълните,
които Бог изпраща по пътя ни и се научихме да ги хващаме. Ние се научихме да използваме
правилната екипировка,  за  да яздим тези вълни,  както се  научихме  и на това,  колко важен е
баланса. Научихме се да слизаме от затихващите вълни, когато усещаме, че Бог иска от нас да
направим нещо ново. Обаче следното нещо е удивително: Колкото повече се усъвършенствахме в
носенето по вълните, толкова повече Бог ни ги изпращаше!

Според  мен,  ние  живеем  в  най-вълнуващото  време  в  историята  на  църквата.  На  наше
разположение са всевъзможни шансове и могъщи технологии. Още по-важното е, че изживяваме
безпрецедентно движение на Божият Дух в много страни по света. В сравнение с миналото, сега
много повече хора идват при Христос. Аз вярвам, че Бог изпраща вълни на църковно израстване
там, където хората му са подготвени да се качват на тях. Най-големите църкви в историята на
християнството съществуват в настоящия момент. Повечето от тях не са в САЩ. Въпреки че е
вълнуващо да се слушат историите на тези църкви, аз съм убеден, че най-големите църкви все още
не са създадени. Може би вие сте точно човекът, който Бог е избрал за подобно начинание. Духът
на Бога се движи по чуден начин на вълни по целия свят. Всяка сутрин се моля така: “ Отче, знам,
че днес се  готвиш да  извършиш някои невероятни неща в твоя свят.  Моля  те да  ме дариш с
привилегията  да  взема  участие  в  някое  от  делата  ти.”  С  други  думи,  църковните  лидери  би
трябвало да престанат да се молят с думите: “Боже, благослови това, което правя” и да започнат да
се молят така: “Боже, помогни ми да направя това, което ти си благословил.” Проблемът на много
църкви е, че те започват с погрешен въпрос. Те питат: “Какво ще накара църквата ни да порасне?”
Това  показва  неразбиране  на  проблема.  Все  едно  че  казваме:  “Как  бихме  могли  да  създадем
вълна?”  Въпросът,  който  трябва  да  задаваме  е  следният:  “Какво  пречи  на  църквата  ни  да
израства?” Какви са бариерите, блокиращи вълните, които Бог иска да изпрати на пътя ни? Какви
са препятствията и пречките, които пречат на осъществяването на растежа?
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Всички живи неща израстват – не е необходимо вие да ги правите да растат. Ако са здрави, за
живите организми е нещо естествено да растат. Например, не е нужно да заповядвам на трите си
деца да растат. Те растат по естествен начин. Достатъчно е да премахвам такива препятствия, като
лошото хранене или опасната околна среда и тяхното израстване става автоматично. Ако децата ми
не  растат,  това  означава,  че  с  тях  става  нещо много  лошо.   Обикновено липсата  на  растеж е
показател за нездравословно състояние и вероятно е признак за болест. По същият начин, тъй като
църквата е жив организъм, ако е здрава, за нея е естествено да расте. Църквата е тяло, а не бизнес.
Тя е организъм, а не организация.  Тя е жива.  Ако църквата не расте, това означава,  че умира.
Когато в човешкото тяло няма равновесие, ние наричаме това състояние болест, което означава, че
в  тялото  става  нещо,  което  не  е  добро.  По  същия  начин,  когато  тялото  Христово  стане
небалансирано,  то  се  разболява.  Много от  тези  болести са илюстрирани и описани в  седемте
църкви  от  Откровение.  Здравословно  е  само  онова  състояние,  при  което  всичко  се  намира  в
равновесие.  Задачата  на ръководството на църквата  е  да  открива  и  да  отстранява болестите и
пречките, които ограничават растежа, за да може да се осъществи естественото и нормалното й
израстване. Преди 70 години в своите класически текстове, посветени на мисията на църквата,
Роланд  Алън  нарече  този  вид  израстване  “спонтанно  разширяване  на  църквата.”  За  такова
израстване се разказва в Деяния на Апостолите. Дали църквата ви се разширява спонтанно? Ако в
църквата  липсва  подобно развитие и растеж,  ние  би трябвало да  се  запитаме:  “А защо да не
стане?”

Убеден съм, че основния проблем на църквите през 21 век ще бъде здравето, а не израстването
на църквите.  Тъкмо това е  темата  на настоящата книга.  Ако се фокусираме единствено върху
израстването,  ние  ще  се  отклоним  от  истинската  цел.  Когато  църквите  са  здрави,  те  растат
съобразно очаквания от Бога начин. Здравите църкви нямат нужда от остроумни способи, за да
растат – те растат по естествен начин. Павел обяснява това по следния начин:  “… Христос –
главата, благодарение на която цялото тяло,  поддържано от стави и свръзки,  е сплотено и
расте според Божия план” (Кол. 2:19). Забележете, че Бог иска неговата църква да расте. Ако
църквата ви е наистина здрава, вие не би трябвало да се безпокоите за нейното израстване.

Двадесет години на наблюдение
През  последните  20  години  аз  бях  ученик,  който  изучаваше  израстването  на  църквите,

независимо  от  големината  им.  По  време  на  пътуванията  си  като  библейски  преподавател,
евангелист, а по-късно и като човек, който се занимава с обучението на пастири, аз съм посетил
стотици църкви по цял свят. За всяка от тях събирах информация за това, защо някои от тях са
здрави и растящи, а други са болни и в застои или умираха. Разговарял съм с хиляди пастири и
съм разпитвал стотици църковни лидери, професори и лидери на деноминации относно онова,
какво наблюдават в църквите си. Преди години писах до 100-те най-големи църкви в САЩ и в
продължение на една година изучавах тяхната организация и начина, по който работят. Освен това
съм прочел почти всяка книга, посветена на растежа на църквата.

Още повече време посветих на проучване на Новият Завет. Четох го многократно, от гледна
точка на “проблема за растежа на църквата,” търсейки да открия принципи, образци и процедури.
Новият Завет е най-великата книга, посветена на  растежа на църквата, която е писана до сега. Не
можете да намерите по-добра книга за нещата, които наистина са важни. Този наръчник е написан
под  влияние  на  собственика  на  църквата.  Освен  това  аз  обичам  да  чета  църковната  история.
Удивлявам  се,  че  толкова  много  идеи,  които  сега  се  окичват  с  етикета  “новаторски”  или
“съвременни,” съвсем не са нови идеи. Ако не сте запознат с историята, всичко изглежда ново.
Много методи, които парадират под знамето на “промяната” са били използвани в миналото в леко
променен вид. Някои от тях са били ефикасни, а други – не. Широко известна е истината, че ако
пренебрегваме уроците  от  миналото,  ние  обикновено стигаме до  там,  че повтаряме грешките,
които са правили хората преди нас.

Но  най-големият  източник,  от  който  съм  се  учил,  беше  да  наблюдавам  как  Бог  работи  в
църквата, в която съм пастир. Това ми даде образование, което никоя книга, никакъв семинар и
никой професор би могъл някога да ми даде. Аз основах църквата в долината Седлбек в окръг
Оринж,  Калифорния  през  1980  година  и  през  следващите  15  години  опитвах,  прилагах  и
подобрявах принципите, процесите и методите, които са описани в тази книга. Подобно на център
за  изследване  и  развитие,  ние  експериментирахме  всякакви  подходи,  за  да  достигаме  до
невярващите заради Христос, да ги обучаваме, да тренираме и да ги изпращаме на работа в служба
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на Бога. Седлбек служеше като лаборатория за всичко, което е написано в тази книга. Резултатите
бяха много благодатни и съм убеден, че прославиха Бога. Аз постоянно бях смиряван от силата на
Бога,  който  е  способен  да  употребява  обикновените  хора  по  необикновен  начин.  Изчаках  20
години, преди да напиша тази книга, защото не исках да я пиша преждевременно. Така позволих
на идеите да се филтрират, да се развиват и да узряват. Нищо в тази книга не е теория. Последното
нещо от което се нуждаем е още една теория за израстване на църквата.  Ние имаме нужда от
отговори на реалните проблеми, които са се оказали ефикасни в практическия живот на църквата.
Принципите в тази книга са проверявани многократно не само в църквата в Седлбек, но и в други
църкви от всякакъв размер, форма, местоположение и деноминации, които се стремят към целта.
Въпреки, че повечето от примерите в книгата са от църквата в Седлбек, това се дължи единствено
на факта, че съм най-добре запознат с тази църква. Почти всеки ден получавам писма от други
църкви, прилагащи идеята за целенасочената църква, в което ми съобщават, че са били в състояние
да яхнат вълните на растежа, които Бог изпраща на пътя им.

До пасторите с любов
Тази книга е написана за всеки, който иска да помогне на църквата да израства, но тъй като аз

съм пастир, моят стил на писане естествено има склонността на гледната точка на пастира и е
насочена към другите пастири. Аз произхождам от семейство, в което поколения наред е имало
пастири.  Моят прадядо е станал християнин благодарение на историческото служение на Чарлз
Спържън в Лондон и е дошъл в САЩ като пътуващ пастир. Както баща ми, така и бащата на жена
ми  бяха  пастири.  И  двамата  наскоро  честваха  50  години  служба  като  пастири.  Сестра  ми  е
омъжена за пастир и аз прекарах детството си в посещение на християнски лагери, където баща
ми работеше като служител. Поради това изпитвам дълбока любов към пастирите и обичам да
бъда с тях.  Аз тъгувам, когато те тъгуват и вярвам, че те са най-подценените лидери в нашето
общество.  Моето  най-голямо  уважение  е  насочено  към  хилядите  нещатни  пастири,  които  се
издържат чрез някаква друга работа, с цел да са в състояние да пасат църквите, които са твърде
малки, за да им осигуряват заплащане за работата им. Според мен те са герои на вярата и ще
получат голяма награда на небесата. Тъй като съм имал шанса да обучавам такива хора на умения,
които са били недостъпни за тях, аз се чувствам задължен да споделя в тази книга онова, което
научих заедно тях. Аз вярвам, че пасторите са най-стратегическите агенти на промяната, които се
занимават с обществените проблеми. Даже много политици стигат до заключението, че духовното
съживление  е  нашето единствено решение.  Наскоро  прочетох следното твърдение  на  бившият
член  на  правителството  Уилям  Бенет,  поместено  в  списанието  “Американ  ентерпрайз”:  “Най-
сериозните проблеми, оказващи влияние върху сегашното ни общество са проблемите на морала,
на  поведението  и  на  духа,  които  са  забележително  неподатливи  на  лечение  с  правителствени
мерки.” Не ви ли се струва странно, че по времето, когато политиците казват, че имаме нужда от
духовно  решение,  много  християни  действат  като  политици,  когато  търсят  решение  на
проблемите?  Въпреки  че  няма  съмнение,  че  поради  упадъка  на  морала  обществото  ни  се  е
превърнало в бойно поле, в същото време то ни предлага невероятни възможности за служение!
Длъжни  сме  да  помним,  че  Христос  е  умрял  за  онези,  които  са  били  негови  противници  в
културната война.  Огромна е  привилегията и голяма е отговорността човек да бъде пастир на
църква. Ако не вярвах, че пастирите имат най-добрата възможност да направят промяна в нашия
свят, аз щях да се занимавам с нещо друго, тъй като не искам да прахосвам живота си. В наше
време  работата  на  пастира  е  стократно  по-сложна  в  сравнение  с  положението  при  миналото
поколение. Даже при най-добрите условия службата на пастира е невероятно трудна. Но в същото
време сега има много повече ресурси,  които могат да ви помогнат,  ако се  възползвате от тях.
Основното е никога да не преставаме да се учим. Ако вие сте пастир, моля се тази книга да ви
окуражи. Надявам се тя не само да ви даде познания, но и вдъхновение. Книгите, които най-много
са  ми  помагали  съдържат  смес  от  факти  и  огън.  Желанието  ми  е  да  възприемете  не  само
принципите, които споделям, но и страстта, която изпитвам към целите на Бога за неговата църква.
Аз  обичам  църквата  на  Исус  Христос  с  цялото  си  сърце.  Независимо  от  всичките  й  грешки
(дължащи се на нашата греховност), тя все пак е най-великолепната идея,  която някога е била
създавана. Църквата представлява избраният от Бога инструмент за благославяне в продължение
на 2000 години. Тя е издържала на продължителни преследвания, на ужасни гонения и на широко
разпространено пренебрежение. Различни църковни организации и групи се появяват и изчезват,
но църквата ще съществува вечно. Заслужава си да посветим живота си на нея и тя заслужава да
получи най-доброто от нас.
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 “И по-рано съм чувал това!”
Докато четете тази книга,  вие ще се запознаете с изложените в нея идеи и може би ще си

кажете: “И по-рано съм чувал това.” Надявам се да сте го чули! Тази книга съдържа много от
принципите, които са споделяни по време на семинарите, по време на които съм обучавал 22 000
пастори през последните 15 години. Освен това, лидери на църкви от 22 страни от 6 различни
деноминации са купували аудиокасети от тези лекции, поради което идеите са широко известни. В
библиотеката си имам повече от десетина книги, които са написани от хора, които съм обучавал и
които са включили моите идеи в книгите си, преди аз да съм ги отпечатал.  Това въобще не ме
безпокои, защото всички ние сме от един отбор. След като идеите ми са помогнали на пастирите,
на мен това ми стига. Честно казано, една от причините да изчаквам 20 години с написването на
тази книга беше факта, че бях твърде много зает, за да я напиша! Над 100 докторски дисертации са
написани  за  израстването  на  църквата  ни  в  Седлбек.  Нашата  църква  е  била  изследвана,
анализирана,  проучвана  и  обобщавана  от  умове,  конто  са  далеч  по-добри  от  моя.  Можете  да
попитате: “При това положение, не е ли писано достатъчно по тази тема?” Това което се надявам
да предложа в тази книга е гледната точка на човек, който е запознат с кухнята на нещата. Онова,
което забелязват външните наблюдатели относно израстването на църквата много рядко обяснява
реалната причина за растежа. Чували сте израза, че е добре да се учим от опита. Но още по-добре
е да се учим от опита на другите хора. Това не е толкова болезнено! Животът е твърде къс, за да
може човек да научи всичко от личен опит. Можете да си спестите много време и енергия, ако
възприемете от другите уроците, които те са научили с труд и усилия. Това е целта на книги като
тази и ще бъда доволен, ако мога да ви спестя болката, която изпитваме, докато научаваме тези
принципи по метода  на  пробата и  грешката.  Когато сърфистът падне,  тъй като не се  е  носил
правилно по вълната,  той не престава да сърфира.  Той се връща обратно в океана,  за да чака
следващата вълна, която Бог ще му изпрати. Забелязал съм една характерна черта на успешните
сърфисти: те са упорити. 

Може би вече сте преживяли няколко падания в службата си на Бога. Поне с мен е така, тъй
като не успях да се справя с някои вълни. Това не означава, че трябва да се откажете. Океанът не е
пресъхнал. Тъкмо обратно, даже в настоящия момент Бог създава най-добрите вълни в нашия свят,
които някога съм виждал. Като колега сърфист, моята надежда е да споделя някои умения свързани
с използването на това, което Бог прави в нашия свят. Нека да тръгваме да хващаме вълната.

Глава 1 

Историята на църквата в Седлбек

Едно поколение ще хвали делата Ти на друго (поколение), и ще разказват Твоето
могъщество. (Пс. 145:4)

Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си. (Пс. 35:27)

През ноември 1973 година заедно с един приятел се измъкнахме от часовете в християнския
колеж и изминахме 500 км с кола, за да чуем една лекция на преподобния д-р Крайсуел, която
произнесе в  един хотел в Сан Франциско.  Крайсуел беше прочут и уважаван  пастир на най-
голямата Баптистка църква в света, Първа Баптистка Църква в Далас, Тексас. Тъй като бях млад
баптист от Юга, за мен възможността лично да чуя речта на Крайсуел се равняваше на шанса един
католик да чуе проповед на папата. Бях изпълнен с решителност да чуя тази жива легенда. Три
години по-рано бях почувствал, че Бог ме призовава да му служа и бях започнал да говоря като
млад евангелист, въпреки че тогава все още бях ученик в гимназията. Независимо че бях на 19
години,  аз  вече  бях  проповядвал  пред  събрания  за  духовно  съживление  в  50  църкви.  Нямах
съмнение, че Бог ме призоваваше да му служа, но не бях сигурен, дали  искаше да стана пастир.
Убеден съм, че д-р Крайсуел е най-великият американски пастир за 20 век. Той работи като пастир
в Първа Баптистка в продължение на 50 години, написа 53 книги и създаде най-широко копирания
модел  на  църква  през  този  век.  Той  не  само  беше  могъщ  пастир  и  лидер,  но  беше  и
организационен гений. Повечето хора правят асоциация с традицията, когато мислят за Крайсуел,



7

но  всъщност  неговата  служба  беше  невероятно  новаторска.  Тя  стана  широко  известна  като
традиция, след като всички започнаха да й подражават. Днес често чуваме да се говори за прочути
пастири, чиято звезда е изгрявала ярко за няколко години и след това бързо е угасвала. Лесно е да
се направи един впечатляващ старт. Но служението на Крайсуел продължи половин век и то в една
църква! Това не е светкавица! Той е издържал проверката на времето.  За мен това е истинския
успех:  да обичаш и да водиш хората непрекъснато и да завършиш добре.  Службата на Бога е
маратон.  Тя  не  е  свързана  с  начина  по  който  започвате  да  работите,  а  с  начина  по  който
завършвате. Следователно, нека да ви запитам, вие как завършвате работата си? Библията казва:
“Любовта никога няма да свърши” (1Кор. 13:8). Ако служите на Бога с любов, вие никога няма да
се провалите. Докато слушах проповедта на този велик Божи служител, Бог лично ми говори и
ясно ми показа, че иска да стана пастир. Там и тогава аз обещах на Бога, че ще отдам целия си
живот, за да работя като пастир в една единствена църква, ако това е волята Му за мен. След като
свърши проповедта  и службата, аз и приятелят ми застанахме в редица заедно с други хора, за да
стиснем ръката на д-р Крайсуел. Когато най-после дойде моят ред, се случи нещо неочаквано.
Крайсуел ме погледна с любезен и обичащ поглед и каза доста изразително: “Млади човече, имам
желанието да положа ръцете си върху теб и да се моля за теб!” Без да се бави, той постави ръцете
си върху главата ми и се помоли с думи, които никога няма да забравя: “Отче, моля те да дадеш на
този млад проповедник двойна част от своя Дух. Дано църквата, в която ще бъде пастир да стане
два пъти по-голяма от църквата в Далас. Благослови го преизобилно, Господи.” Докато излизах
навън със сълзи в очите, аз попитах приятелят си Дени: “Дали той се моли така както си мисля, че
се молеше?” “Той се моли точно така,” – потвърди Дени, чиито очи също бяха пълни със сълзи. Не
бих могъл въобще да си представя, че Бог би могъл да ме използва така, както д-р Крайсуел се
беше помолил, но това свято изживяване потвърди в сърцето ми, че Бог иска да стана пастир в
някоя църква.

Историята, която е скрита зад методите
Всяка  теология си  има своя  контекст.  Не можете  да разберете  теологията  на  Лутер,  без  да

разберете историята на живота му и как Бог суверенно е работил в света по онова време. По същия
начин не можете напълно да оцените теологията на Калвин, без да разбирате условията, в които
той е изковал вярата си. По същия начин всяка теология има история,  която е скрита зад нея.
Много хора гледат към така наречените “гигантски църкви” и считат, че те винаги са били големи.
Тези хора забравят, че всяка голяма църква е започнала като малка църква и че нито една църква не
се  превръща  в  голяма,  без  постоянно  да  се  бори  с  проблеми,  неудачи  и  провали.  Например,
трябваше да изминат цели 15 години от основаването на църквата в  Седлбек,  за  да бъде тя в
състояние да построи първата си сграда. Даже като вземаме предвид само този фактор, това ни
помогна да оформим стратегията си, която е насочена към установяване на връзка, задържане и
изграждане на хора, които вярват в Христос. Това задържаше фокуса ни върху хората и създаде
една църква, която е много отворена за промяната. За да разберете много от методите, които са
описани в тази книга, вие трябва да разберете контекста и обстановката, в която те бяха създадени.
В  противен  случай  може  да  се  изкушите  да  копирате  нещата,  които  сме  правили,  без  да  се
съобразявате с обстановката. Моля ви да не правите това! Вместо това се вгледайте в онова, което
се крие зад методите,  за  да разберете универсално приложимите принципи, върху които те са
изградени. Аз ще ви посоча принципите, но вие трябва да се запознаете с историята на църквата в
Седлбек.  Много  малко  от  създаването  и  работата  на  нашата  църква  беше  предварително
планирано. Аз нямах някаква дългосрочна стратегия, когато я създавах. Просто знаех, че Бог ме е
призовал да създам една нова църква, основаваща се на петте цели от Новият Завет и имах много
идеи, които исках да се опитам да приложа на практика. Всяко наше нововъведение беше просто
отговор  на  създадените  обстоятелства,  в  които  се  оказвахме.  Ние  не  ги  бяхме  планирали
предварително. Повечето хора считат, че “проницателността” представлява способност да се гледа
в бъдещето. Но в днешният бързопроменящ се свят, прозорливостта освен  това е представлява
способност  точно  да  се  оценяват  случващите  се  промени  и  да  се  извличат  изгоди  от  тях.
Прозорливостта означава човек да бъде нащрек за възможностите. Тъй като Седлбек беше млада
църква и аз бях пастирът, който я основа, ние бяхме в състояние да експериментираме с много
повече идеи, отколкото една нормална църква. – основно поради факта, че нямахме дългогодишни
традиции, с които да се съобразяваме. В същото време трябва да отбележа, че имахме много други
проблеми, с които другите църкви не се сблъскват. В първите години нямахме какво да губим,
поради което изпробвахме всевъзможни идеи, някои от които се оказаха забележителни провали.
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Би ми се искало да можех да кажа, че всичките ни успехи се случиха точно така, както ги бяхме
планирали, но това нямаше да е вярно. Аз не съм толкова умен. По-голямата част от успехите ни
бяха резултат от изпитания и грешки и някои от откритията ни се дължат на чистата случайност.
Един от любимите ми филми се нарича “Търсачите на загубения кивот.” В решаващият момент на
разказваната история някакъв човек пита Индиана Джонс: “Какво ще трябва да направим сега?” А
Индиана Джонс му отговаря: “Откъде да знам? Ще реша докато продължаваме да вървим напред!”
Като  пастир  на  църквата  в  Седлбек  много  пъти  съм  се  оказвал  в  подобно  положение.  Ние
решавахме да направим нещо и ако то проработеше, ние се държахме така, все едно че всичко е
било предварително планирано! Веднъж Марк Твен сдържано казал: “Познавах един човек, който
хвана котката за опашката и получи с 40% повече познание за котките в сравнение с другите, които
не  направиха  това.”  Още  от  самото  начало  на  църквата  в  Седлбек  ние  хващахме  котката  за
опашката и това се потвърждава от белезите от раните ни. Истината е, че повечето от нещата,
които  опитахме  се  оказаха  неуспешни.  Ние  никога  не  сме  се  страхували  от  провал  и  просто
наричахме всяко нещо “експеримент.” Мога да напиша книга за нашите провали и да я озаглавя
“1000 начини църквата да не израсне!”

Моите търсения на принципи
През 1974 година работих като студент-мисионер в Япония. Живеех в Нагасаки в дома на едно

семейство баптистки мисионери. Един ден, докато разглеждах библиотеката им, попаднах на едно
старо списание за студенти в християнски колежи. Докато го разлиствах,  вниманието ми беше
привлечено от снимката на един очарователен възрастен мъж с козя брадичка и блестящи очи.
Заглавието на неговата статия беше нещо като: “Защо този човек е опасен?” Когато седнах и се
зачетох в статията за Доналд МакГаврън, аз нямах представа, че тя ще окаже такова съдбоносно
влияние върху посоката на моята служба за Бога, колкото и срещата ми с д-р Крайсуел. Статията
разказваше, как МакГаврън, един роден в Индия мисионер, беше посветил години от живота си в
изучаване на причините, поради които църквите израстват. Дългогодишните му изследвания му
бяха дали основание през 1955 година да напише книгата “Мостовете на Бога” и още дузина други
книги, посветени на растежа на църквите, които в наши дни се считат за класически. Точно така,
както Бог използва д-р Крайсуел, за да стесни фокуса на целта в живота ми и от първоначалното
си желание да служа на Бога аз реших да стана пастир,  така и сега Бог използва статията за
Доналд МакГаврън, за да стесни представата за служението ми като пастир в една вече създадена
църква, за да стигна до решението да основа църквата, в която да работя като пастир. Така както
Павел пише в Рим. 15:20: “Винаги съм искал да проповядвам там, където името на Христос не е
било  чуто,  за  да  не  градя  върху  основата  на  друг.”  МакГаврън  по  един  брилянтен  начин
предизвиква мъдростта на съвременниците си относно причините, които карат църквите да растат.
Използвайки библейските основи и една проста, но страстна логика, МакГаврън посочва, че Бог
иска  църквата  му  да  расте  и  изгубените  му  овце  да  бъдат  намерени!  Идеите,  изложени  от
МакГаврън  ми  се  струваха  особено  важни,  тъй  като  забелязвах  болезнено  бавния  растеж  на
църквите в Япония. Направих списък с осем въпроса, на които исках да намеря отговори:
 Колко от църквите наистина са библейски?
 Колко от това, което правим е просто култура?
 Защо някои църкви израстват, а други вехнат и умират?
 Защо една растяща църква спира да расте и да се развива, и след това запада?
 Има ли общовалидни фактори, които действат във всички растящи църкви?
 Има ли принципи, които са приложими във всяка култура?
 Кои са бариерите пред растежа?
 Кои са обичайните митове за растежа на църквите, които вече не са (или никога не са били )

валидни?
В денят, в който прочетох статията за МакГаврън аз усетих, че Бог ме насочва да инвестирам

останалата част от живота си за откриването на библейските, културните и лидерските принципи,
които създават здрави и растящи църкви. Това беше началото на проучване, което е за цял живот.

През  1979  година,  когато  завършвах  последната  година  от  обучението  си  в  Югозападната
Баптистка Семинария в град Форт Уърт, Тексас, аз реших да направя едно независимо проучване
на стоте най-големи църкви в САЩ по онова време. Първо, трябваше да определя кои са тези
църкви, което само по себе си не беше лесна работа. Като абсолвент работех под ръководството на
д-р Рой Фиш, професор по евангелизация в Семинарията. За мен той беше не само наставник, но и
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приятел  и  ми  помогна  да  открия  много  от  тези  църкви.  Други  от  тях  открих  чрез  ровене  в
документацията на различните деноминации и в християнски списания. След това написах писма
до тези 100 църкви и им зададох поредица от въпроси, които бях подготвил. Въпреки че открих, че
големите и растящи църкви се различаваха много по своята стратегия, структура и стил, все пак
имаше някои общи неща. Проучването ми потвърди онова,  което вече знаех от служението на
Крайсуел: Здравите и големите църкви са водени от пастири, които продължително време работят
в тях. Открих десетки такива примери. Дългогодишната работа на пастира в една и съща църква не
е гаранция за нейния растеж, но смяната на пасторите през няколко години е сигурна гаранция, че
църквата няма да израства. Може ли да си представите какво ще представляват децата на едно
семейство, в което бащата се сменя през всеки 2-3 години? Най-вероятното е такива деца да имат
сериозни емоционални проблеми. По същия начин, продължителната работа на пастира в една и
съща църква е решаващ фактор за здравето и растежа на църковното семейство. Дългогодишната
работа на пастира създава интимни връзки, отличаващи се с дълбочина, доверие и загриженост.
Без подобни отношения пастирът не може да постигне големи и стойностни неща. Църкви, които
разместват пастирите си през няколко години никога няма да имат постоянен растеж. Убеден съм,
че  това  е  една  от  причините  за  упадъка  на  някои  от  деноминациите.  Тъй  като  преднамерено
ограничават  привързването  на  пастира  към  местната  църква,  те  създават  служители,  които
приличат на “куци патици.” Малко хора биха желали да последват едни лидер,  който след 1-2
години вече няма да е близо до тях. Пастирът може да иска да започва всякакви нови проекти, но
членовете на църквата няма да имат желание да участват, защото те ще бъдат хората, които ще
трябва да живеят с резултатите, дълго след като пастирът е бил преместен в друга църква. След
като разбрах важността от продължителната работа на пастира и на нейното отражение върху
израстването на една здрава църква, аз се помолих: “Отче, готов съм да отида навсякъде по света,
къде искаш да ме изпратиш. Само те моля за привилегията да инвестираш целия ми живот само в
една църква. Не ме интересува къде ще ме изпратиш, но искам през целия си живот да остана там,
където ме изпратиш.”

Къде по света?
След тази молитва разгънах в хола една карта на света и започвахме да се молим заедно с жена

ми Кей за  напътствие  относно това  къде  да  отидем след като  завършим Семинарията.  Това  е
първата крачка, която трябва да направи онзи човек, който иска да създава нова църква: да се
помоли за напътствие. Пр.28:26 гласи: “Който уповава на своето си сърце е безумен, а който ходи
разумно, той ще се избави.” Преди всичко друго сте длъжни да научите Божието мнение за вашата
ситуация.  Първоначално  с  жена  ми  си  мислехме,  че  Бог  иска  да  работим  като  мисионери  в
чужбина. Тъй като вече бях работил като студент-мисионер в Япония, ние се бяхме фокусирали
върху азиатските страни. Но след като се молихме в продължение на 6 месеца, Бог ни внуши, че
няма  да  му служим  в  чужбина.  Вместо  това  щяхме  да  създадем  нова  църква  в  някои  голям
мегаполисен район в САЩ. Вместо да станем задгранични мисионери, Кей и аз чувствахме, че Бог
ни  насочва  към  създаването  на  църква,  която  да  изпраща  мисионери.  За  мен  това  беше
разочароващо, но като се връщам към миналото,  сега съзирам мъдростта на Божия план.  Чрез
многото  мисионери,  които  изпращаме,  сега  Църквата  в  Седлбек  оказва  по-голямо  влияние,
отколкото бих могъл да окажа аз самият, ако бях станал мисионер.  Убеден съм, че вие измервате
здравето или силата на една църква чрез способността й да изпраща мисионери, а не по броя на
столовете  в  нея.  Църквите  са  организации,  чиято  задача  е  да  изпращат  мисионери.  Един  от
въпросите, които сме длъжни да си задаваме, когато оценяваме здравето на църквата е “Колко хора
са били изпратени като мисионери, за да изпълняват Великото Поръчение (Мат.  28:19)?” Тази
убеденост, която запазих още от основаването на църквата в Седлбек стана причината да създам
процеса, описан в тази книга, чиято цел е членовете на църквата да се превръщат в служители и
мисионери.

Фокусиране върху САЩ
След като разбрахме, че няма да служим в чужбина, Кей и аз започнахме да се молим, за да

разберем на кое място в САЩ трябва да основем новата църква. Тъй като нямах никаква подкрепа,
това можеше да стане на всяко място.  Поради това отново разгънах карта в хола (но този път
картата на САЩ) и отбелязах на нея всеки от големите мегаполиси, разположени извън Юга. Аз
произлизам от семейство южни баптисти от четири поколения и ние имаме роднини навсякъде в
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южната  част  на  САЩ.  Обаче  желанието  ми  беше  да  отида  на  такова  място,  което  не  е
привлекателно за колегите ми от семинарията. Молих се да основа църква в Детройт, Ню Йорк,
Филаделфия, Чикаго, Абукирк, Финикс и Денвър. После установих, че трите района с най-малко
църкви в САЩ са Вашингтон, Орегон и Калифорния. Поради това стесних фокуса си до четири
области  от  Западното  Крайбрежие:  Сиатъл,  Сан  Франциско,  Сан  Диего  и  окръг  Оринж.  Тези
четири мегаполисни райони се разрастваха към 1979 година и привлякоха вниманието ми. През
лятото на 1979 година аз буквално живеех в университетските библиотеки и се занимавах със
събиране на статистически данни за населението на САЩ и на други демографски изследвания за
тези  четири  района.  Пр.  13:16  казва:  “Всеки  благоразумен  човек  работи  със  знание,  а
благоразумният разсява глупост.” За мен това означаваше, че бях длъжен да открия всичко за
района, където щях да инвестирам останалата част от живота си. Преди да вземем някакво важно
решение е  много важно да  се  запитаме:  “Какво е  това,  което трябва да  знам,  преди да взема
решението?”

Пр. 18:13 казва: “Да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него .” Тук с други думи
се казва: “Колко е срамно и глупаво да се взема решение, преди да се знаят фактите.” Причината,
поради която много нови църкви се провалят е, че те се създават под въздействие на необучен
ентусиазъм. За да се започне една църква е необходимо нещо повече от ентусиазъм – необходима е
мъдрост. Да имаш вяра не означава да пренебрегваш фактите за обществото, което си избрал. Аз
бях на 25 години и ми оставаха 5 месеца до завършване на Семинарията, а Кей беше бременна в
деветия месец с първото ни дете. Всеки ден й се обаждах по няколко пъти от библиотеката, за да
проверя да не би да е започнала вече да ражда.

Един следобед открих, че долината Седлбек в окръг Оринж, южна Калифорния е най-бързо
разрастващата се област в тази най-бързо развиваща се част на САЩ по онова време. Този факт ме
сграбчи за гърлото и накара сърцето ми да ускори пулса си. Аз знаех, че там където се започва
формирането на нови общества, първото нещо от което хората имат нужда са нови църкви. Докато
седях в прашното и мрачно мазе на тази университетска библиотека, аз чух Бог ясно да ми казва:
“Ето там искам да основеш църква!” Цялото ми тяло започна да се тресе от вълнение и очите ми
се напълниха със сълзи. Аз бях чул Бог да ми говори. Нямаше никакво значение, че нямах пари, че
църквата  нямаше членове  и  че  никога  не  бях виждал мястото,  където щях да  отида.  От този
момент нататък беше решено къде ще отидем. Бог ми беше показал къде ще създаде някои вълни и
аз трябваше да се качвам върху тях през целия си живот. Следващото нещо, което направих беше
да открия името на директора на Баптистките мисии за окръг Оринж, Калифорния. Той се казваше
Херман  Уутен.  Написах  му  следното  писмо:  “Аз  се  казвам  Рик  Уорън  и  съм  студент  от
семинарията в Тексас. Имам намерение да се установя в окръг Оринж и за създам църква. Аз не
моля за пари или за вашата подкрепа. Просто бих искал да знам какво е мнението ви за тази идея.
Дали има нужда от нови църкви?” По Божията воля се случи нещо удивително. Въпреки, че никога
не бяхме се срещали, Херман Уутен по някакъв начин беше научил за мен и за желанието ми да
създам нова църква след дипломирането си. По същото време когато му пишех, от своя страна той
ми беше написал следното писмо: “Уважаеми г-н Уорън, чух че имате намерение за създадете нова
църква в Калифорния след дипломирането си. Обмисляли ли сте някога възможността да дойдете
в Седлбек в южната част на окръг Оринж?” Писмата си се разминаха по пощата! Когато два дни
след изпращане на писмото си отворих пощенската кутия и видях писмо, изпратено от човека на
когото бях писал, аз се разплаках. И двамата с Кей разбрахме, че Бог се беше намесил в този
случай. След два месеца, през Октомври, аз летях до окръг Оринж и за пръв път прекарах там
няколко дни в оглеждане на обстановката. Денем разговарях с всякакви хора, които успявах да
срещна.  Съветвах  се  с  агенти  по  продажба  на  недвижима  собственост,  с  хора  от  търговската
камара,  с  банкери,  с  чиновници  от  плановата  администрация,  с  представители  на  различни
организации и с други пастири от този район. Правех си записки за всичко, което научавах, защото
вярвах в обещанието от Пр. 20:18: “Намеренията се утвърждават чрез съвещание” или иначе
казано:  “Възприемай  добрия  съвет  и  ще  преуспееш.”  Вечер  се  ровех  в  карти  на  областта  и
брошури,  като  ги  разстилах  на  пода  в  хола  на  д-р  Фред  Фишер,  пенсиониран  професор  от
Семинарията “Голдън Гейт,” който ме приюти в дома си в северната част на окръг Оринж. Докато
проучвах  събраните  от  мен  материали,  аз  научих  наизуст  имената  на  всички  главни  улици  в
Седлбек. След една седмица долетях отново с Кей, за да може тя за пръв път да разгледа района.
Винаги съм разчитал на духовната способност на жена ми да потвърждава кога Бог ме води в
живота ми. Ако Кей усетеше някакво нежелание срещу предстоящото преместване, аз щях да го
възприема като предупредителна светлина от Бога. За щастие, отговорът на Кей беше: “Изплашена
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съм до смърт, но вярвам, че това е волята на Бога за нас и вярвам в теб. Нека да го направим.” Така
както казва Павел в Рим. 8:31: “Ако Бог е за нас, кой може да е против нас?” Ние се изкачихме на
най-високия  хълм който успяхме да  открием  и  огледахме хиляди домове  в  Седлбек и  бяхме
изпълнени с решителност да инвестираме живота си в изграждане на църквата си в него.

Калифорния, пристигаме!
Дипломирах се в Семинарията през Декември. През последните дни от 1979 година Кей и аз

опаковахме скромния си багаж, натоварихме го в един фургон и тръгнахме от Тексас към южна
Калифорния. Мебелите ни бяха преминавали от едно новосъздадено семейство на следващото и
ние бяхме петите им по ред притежатели. Те бяха доста жалки на вид, но те беше всичкото, което
притежавахме. Докато ги опаковахме, ни изглеждаше неправдоподобно, че нашето младо и бедно
семейство  се  премества  в  един  от  най-богатите  райони  на  Америка.  Пристигнахме  в  южна
Калифорния изпълнени с надежда. Навлизахме в ново десетилетие, започвахме ново служение,
имахме четиримесечно бебе и обещанието на Бога, че ще ни благослови. Но редом с това ние
пристигахме без пари, без да имаме сграда за църквата, без да имаме членове на църквата и без да
имаме къде да живеем. Не познавахме нито един човек от жителите на Седлбек. Това беше най-
голямата крачка, направена от нас с вяра по онова време. Пристигнахме в окръг Оринж в петък
следобед, точно на време, за да попаднем в южнокалифорнийското пътно задръстване. Никога не
успях  да  разбера,  защо  наричат  най-бавното  транспортно  движение  “часът  на  наплива”!  Ние
пълзяхме  сантиметър  след  сантиметър  по  магистралата  със  скоростта  на  охлюв,  гладни  и
изморени, а бебето плачеше. Тъй като съм израсъл в малко провинциално градче с по-малко от 500
жители,  аз  бях  напълно  неподготвен  за  подобни  условия  на  движение.  Докато  гледах
километричните колони от коли, стоящи неподвижно на магистралата, аз си мислех: “Боже, защо
се забърках в тази каша? Боже,  ти си избрал погрешен човек за  твоята работа!  Мисля си,  че
направих огромна грешка.” Най-накрая, към 5 часа след обяд пристигнахме в Седлбек. Излязох от
магистралата и спрях пред първата агенция за недвижими имоти, която успях да открия. Влязох
вътре и се представих на първия агент,  който срещнах. Той се казваше Дон Дейл. Казах му с
широка усмивка: “Казвам се Рик Уорън. Идвам тук да основа нова църква. Имам нужда от място за
живеене, но нямам никакви пари.” Дон се намръщи и високо се разсмя. И аз се разсмях. Нямах
никаква представа какво ще се случи. Дон каза: “Добре, нека да видим какво можем да направим.”
Само за два часа Дон ни намери апартамент под наем, успя да се договори да не плащаме наем за
първия месец и се съгласи за стане първия член на църквата в Седлбек! Бог наистина се грижи за
всичко.

Докато пътувахме с колата до апартамента, аз попитах Дон дали посещава някаква църква. Той
ми отговори отрицателно. Тогава му казах: “Великолепно! Вие сте първия член на моята църква!”
И точно така се случи. Основах църквата Седлбек със семейството на този агент на недвижими
имоти и с моето семейство. Две седмици по-късно ние проведохме първата си среща за изучаване
на Библията в нашия апартамент, на която присъстваха 7 човека. След като се преместихме с вяра,
беше вълнуващо да се наблюдава как започна да се материализира финансовата подкрепа, от която
се  нуждаехме.  Пастор  Джон  Джаксън  се  съгласи  неговата  Баптистка  църква  в  Анахайм,
Калифорния да се превърне в наша официална поддържаща църква и ежемесечно да ни дава по
600 долара като финансова подкрепа. После Първа Баптистка Църква в Лъфкин, Тексас и Първа
Баптистка Църква  в Норуолк, Калифорния решиха да изпращат по 200 долара всеки месец на
нашата прохождаща църква.  Една сутрин по телефона ми се обади един непознат човек и ми
предложи да  плати наема ни за  два месеца.  Той каза,  че  чул  за  новата  църква  и искал  да ни
помогне. Друг път, когато бяхме останали почти без пари в банковата си сметка, Кей и аз отидохме
да обикаляме гаражните разпродажби, за да купим употребявани приспособления за обслужване
на децата по време на за  първата официална служба на църквата.  Открихме това,  от което се
нуждаехме и платихме с чек, с ясното съзнание, че изразходваме последните си пари за храна.
Когато се върнахме в къщи, аз отворих пощенската кутия и открих чек, изпратен от една жена от
Тексас,  която  беше  слушала  една  моя  проповед  и  по  някакъв  начин  ни  беше  открила  в
Калифорния.  Размерът  на  изпратената  сума  се  равняваше  точно  на  сумата,  която  бяхме
изразходвали за  комплекта за  децата:  37,50 долара.   Аз бих предпочел новата църква да беше
финансово  обезпечена,  преди  да  се  преместим  в  Калифорния,  но  нещата  не  се  случиха  така.
Вместо това ние се преместихме, разчитайки на вярата. Чувството ми, че съм призован от Бога
беше  толкова  силно,  че  аз  бях  жаден  да  се  захващам  за  работа.  Харесва  ми  следното
перифразирането на Екл. 11:4 в Living Bible: “Ако чакате да се създадат перфектните условия,
вие  никога  нищо  няма  да  направите.”  Ако  настоявате  да  решите  всички  проблеми,  преди  да
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вземете  някое  решение,  вие  никога  няма  да  изживеете  приключенията  на  живота  с  вяра.  Бог
винаги използва неперфектните хора в неперфектни ситуации, за да изпълни волята си . Докато
наблюдавахме Бог да потвърждава по много начини решението ни да основем нова църква, ние
научихме един важен урок: Когато Бог ни ръководи, той обезпечава. Ако сте човек, който създава
нова  църква,  подчертайте  предишното  изречение.  То  ще  представлява  голям  източник  на
успокоение и сила в трудните ви моменти.  Когато Бог ни призове да направим нещо, той ще ни
надари със способност да го направим и ще ни снабди със всичко необходимо. Бог е верен и спазва
обещанията си!

Каква вид църква да бъдем?
Скоро след като се преместих в южна Калифорния, аз установих че там вече има много силни и

основани на Библията църкви. Някои от най-известните пастори на Америка служеха на достъпно
с кола разстояние от новата ни църква. Всяка неделя човек можеше да слуша Чарлз Суиндъл, Чък
Смит, Робърт Шулер, Джон МакАртър, Е.В. Хил, Джон Уимбър, Джак Хейфорд, Лойд Огивли,
Чарлз Блейк, Грег Ларю, Рей Ортлунд или Джон Хъфман. Ако планираше правилно времето си,
само за един предобед човек можеше да чуе проповедите на двама или трима от тях. В добавка
повечето от тях можеха да бъдат слушани по радиото или по местните телевизионни канали в
южна  Калифорния.  Освен  това,  когато  пристигнах  само  в  Седлбек  имаше  поне  25  църкви,
проповядващи здрава библейска религия. Бързо дойдох до заключението, че всички християни в
района вече бяха станали членове на някоя добра църква или поне имаха богат избор, за да го
направят. Реших, че няма на правим никакви усилия да привличаме християни от други църкви в
Седлбек. Реших даже да не наемам като служители хора от персонала на другите църкви в града.
Тъй като се чувствах призван да стигна до невярващите, аз реших да започна с невярващи, а не
ядрото на новата църква да се състои от вече повярвали християни. Това не беше начинът, по който
всички книги, посветени на създаване на нова църква съветваха да се постъпва, но аз бях уверен,
че Бог искаше да постъпя тъкмо така. Нашият фокус щеше да бъде ограничен до привличането на
невярващите към Христос, т. е. на хора, които по една или друга причина не са посещавали никога
някоя друга църква. Ние никога не сме окуражавали вярващите да заменят членството си в някоя
друга църква с членство в нашата църква. Всъщност съвсем откровено им казваме да не правят
това,  защото  не  искахме  църквата  ни  да  расте  благодарение  на  привличането  на  вярващи  от
другите църкви. Във всеки курс за обучение на кандидатите за членство в църквата ние казваме:
“Ако идвате при нас от друга църква, трябва да разберете още от самото начало, че нашата църква
не е създадена за хора като вас. Нейната цел е да достигне до хора, които не са членове на други
църкви. Ако идвате от друга църква,  вие сте добре дошли, но само при условие,  че искате да
служите и да работите активно в църквата. Ако имате намерение просто да посещавате църквата,
ние предпочитаме мястото ви да бъде заето от някой друг, който все още не е повярвал в Христос.
Има толкова много други църкви с добро библейско учение в този район, които бихме могли да ви
препоръчаме."

Тази  позиция  може  за  изглежда  рязка  и  отблъскваща,  но  аз  съм  убеден,  че  ние  следваме
примерът на Исус. Той е определил целта на своята работа по следния начин:  “Не здравите се
нуждаят от лекар,  а болните. Дойдох да призова не праведните хора,  а грешниците.”  (Марк
2:17). В Седлбек ние постоянно си припомняме този стих. Той ни помага да оставаме верни на
първоначалния  фокус  на  нашата  църква:  при  Христос  да  довеждаме  хората,  които  не  са
посещавали църква и нерелигиозните хора. За да разбера начина на мислене на местните хора от
южна Калифорния, които не ходят на църква, аз прекарах първите 12 седмици след преместването
си в Седлбек в обикаляне на хората от врата на врата, за да разговарям с тях. Въпреки че знаех, че
тези хора наистина се нуждаеха от връзка с Христос, в началото аз исках да чуя от тях самите от
какво си мислеха, че имат най-голяма нужда. Това не означаваше, че правех пазарно проучване, аз
просто бях учтив към тях. Бях разбрал, че повечето хора не могат да слушат, преди първо самите
те да бъдат изслушани. Хората не се интересуват от това колко много знаем ние,  преди да са
установили  колко  много  се  грижим  за  тях.  Интелигентният  и  изпълнен  с  разбиране  разговор
отваря вратата за евангелизиране на невярващите много по-бързо от всичко останало, което съм
използвал. Задачата на църквата не е да снабдява хората с онова, което искат или даже от което се
нуждаят. Но най-бързият начин за изграждането на мост към невярващите е да се изрази интерес
към тях и да  покажете, че разбирате проблемите, с които те са принудени да се справят. Да се
почувстват нуждите, независимо от това дали са реални или измислени – това е стартовата точка
за изразяване на любов към хората. Нямах достатъчно познания, за да нарека моето изследването
на обществото “маркетингово” проучване. За мен това беше просто една среща с хората, до които
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исках да стигна. Хората, които идваха на нашите скромни сбирки за изучаване на Библията ми
помогнаха да направя това изследване. Иронията се състоеше в това, че повечето от тези, които
идваха на домашните ни сбирки за изучаване на Библията и ми помогнаха да проуча невярващите
в района, самите те бяха невярващи.

Определяне на датата за първата църковна служба
След това  взехме  решение  да  започнем неделни служби  на  Великден,  което  беше само 12

седмици от деня, в който Кей и аз се преместихме да живеем в окръг Оринж. Нямах намерение
фазата на домашно изучаване на Библията да продължава повече от 3 месеца и исках да започна
публичните  служби  колкото  е  възможно по-рано.  Освен  това  не  исках  да  пропусна  шанса  да
започна дейността на църквата на Великден. Мислех си, че ако някое семейство невярващи реши
да посети само една църковна служба през годината, най-вероятно е това да се случи на Великден.
Това беше идеалният ден за започване на една служба, чиято цел е привличането на невярващите.
Аз разбирах, че те може да не дойдат отново следващата неделя, но поне щях да имам пълна зала
по време на първата служба и щях да събера някои имена и адреси, за да се свържа по-късно с тях.
През  седмиците  преди  Великден  посетителите  на  нашите  домашни  срещи  за  изучаване  на
Библията  в  петък  вечерта  нараснаха  до  15  човека.  Всяка  седмица  преподавах  изучаване  на
Библията и след това започнахме да правим подготовка за първата ни публична служба. Освен това
обсъждахме  набирането  на  пари  за  църквата  по  време  на  изучаването  на  обществото,  което
правехме през останалите дни от седмицата. След като изминаха 8 седмици аз обобщих онова,
което бяхме научили за невярващите и за техните мнения за предназначението на църквата, за да
изработя философията за нашата евангелизаторска стратегия. След това написах едно отворено
писмо до невярващите от района, основаващо се на онова, което бяхме научили. Тогава не знаех
нищо за маркетинга и за рекламата. Просто прецених, че едно отворено писмо до обществото
може да  се  окаже най-бързия  метод,  чрез  който хората  да  научат  за  новата  църква.  Знаех,  че
повечето хора в Седлбек живееха затворен живот и нямаше друг начин да ги посетя в домовете им.
Писах и преписвах това писмо повече от 10 пъти. Продължавах да се питам: “Какво би трябвало
да кажа, ако имам шанса само веднъж да говоря пред невярващите от този град? Как бих могъл да
го кажа така, че да обезоръжа предубежденията им и нежеланието им да посещават църквата?”
Първото изречение  на  това  писмо ясно показваше нашите  цели и  нашата  позиция.  В него  се
казваше:  “Най-после!  Нова  църква  за  онези,  които са  изоставили службите  на  традиционните
църкви.” То продължаваше с описанието на църквата, която откривахме. Адресирахме ръчно 15
000  писма  и  ги  изпратихме  10  дни  преди  Великден.  Предполагах,  че  даже  ако  само  1%  от
получателите се отзоват на поканата ми, все пак 150 човека щяха да се явят на Великденската
служба.

Нашата първа служба
Аз знаех, че ако църквата ни иска да привлече и да спечели вниманието на невярващите, тя

трябва да  им предложи различна по вид служба в сравнение с онова, с което бях израснал. Какъв
вид богослужение щеше да изиграе ролята на най-добър свидетел за невярващите?  Изразходвах
много време в обмисляне на всеки елемент от службата. Даже планирах “генерална репетиция” за
Великденската служба. Казах на петнадесетте човека, които посещаваха домашната ни група за
изучаване  на  Библията:  “Следващата  седмица  ще  се  срещнем в  гимназията  и  ще  репетираме
нашата  служба.  Ще  се  упражняваме  в  пеенето  на  песни,  аз  ще  проповядвам,  все  едно  че
присъстват  150  човека  и  ние  ще  анализираме  всички  пропуски  и  грешки  в  провеждането  на
службата. Това ще ни даде гаранции, че когато следващата седмица се появят посетителите, поне
на външен вид ще изглежда, че ние знаем какво правим.”

Когато  дойде  Цветница,  ние  очаквахме,  че  на  “генералната  репетиция”  ще  се  появят  само
петнадесетте  участници  в  групата  за  изучаване  на  Библията,  но  Бог  имаше  други  планове.
Писмото, което изпратих до повече от 15.000 домове беше доставено в някои от тях по-рано от
очакваното. Ние не очаквахме писмото да пристигне до получателите си по-рано от няколко дни
преди Великден. Но поради бързата работа на пощата на генералната репетиция се появиха 60
човека и 5 от тях предадоха живота си на Христос още същия ден! По време на тази репетиционна
служба аз подчертах виждането, което вярвах, че Бог беше ми дал за това каква трябва да е бъде
църквата ни в Седлбек.  Първата цел на ръководството е да има виждане за предназначението и
задачите на църквата, поради което се опитах да ги обрисувам по един привлекателен начин и да
ги очертая толкова ясно, колкото ги виждах. През годините ние многократно се връщахме към това
виждане,  за  да  извършваме  налагащите  са  в  процеса  на  работата  корекции.  Нашето  виждане
никога не е било фокусирано към това да се превръщаме в голяма църква или да строим сгради за
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църквата. Тъкмо обратното, целта ни е била да произвеждаме последователи на Исус Христос .
Спомням си колко бях изплашен, след като споделих виждането си за църквата пред посетителите
на “генералната репетиция.” Бях изцяло под влияние на страха от провал. “Ами ако не се получи?
Дали това видение наистина идваше от Бога или просто беше някаква нереална мечта на един
идеалист на 26 години?” Едно нещо беше вътрешно в себе си да си мечтая какво очаквах да
направи Бог, но беше съвършено друго нещо публично да изкажа тази мечта. В разума си бях
преминал оттатък точката, след която нямаше връщане назад. Независимо от страховете ми, сега
трябваше да се нося с пълна скорост напред. Тъй като бях убеден, че мечтата ми ще донесе слава
за Бога, аз реших никога повече да не се обръщам назад. Църквата Седлбек проведе първото си
богослужение през следващата неделя, на Великден, 6 Април, 1980 година, когато на службата
присъстваха 205 човека.  Ние бяхме хванали вълната. Никога  няма да забравя чувството, с което
наблюдавах как тези непознати до тогава за мен хора  влизаха в салона на гимназията. Изпълнен
със смес от възхищение, страх и вълнение, аз казах на Кей: “Това наистина ще проработи.” Майка,
която за пръв път държи в ръцете си новороденото си бебе не би изпитала по-голяма радост от мен
в този случай. Раждаше се църква. Но същевременно бях смирен от огромната отговорност, която
чувствах, че Бог ми възлага през този ден. 

Това беше едно необичайно събрание за поставяне началото на една нова църква. Не повече от
десетина от присъстващите бяха вярващи, а всички останали бяха съграждани, които за пръв път
влизаха в църква. Ние бяхме уцелили целта си право в десетката. Наличието на толкова много
невярващи по време на службата я превърна в доста комична. Когато помолих присъстващите да
отворят Библиите си, оказа се че никой няма Библия. Когато се опитахме да изпеем няколко песни,
никой не пееше, защото хората не знаеха мелодията. Когато казах: “Нека да се помолим,” някои от
хората просто се огледаха  неразбиращо. Чувствах се, все едно че се намирах сред някое дивашко
племе или на събрание на ротарианци! Но за мое удивление, хората продължаваха да идват отново
неделя след неделя. Всеки път още няколко от тях предаваха живота си на Христос. Десет седмици
след  публичното  основаване  на  църквата  82  човека  от  посетителите  на  първата  служба  на
Великден бяха предали живота си на Христос. Ние се носехме на вълната на Божия Дух колкото се
може по-добре. Подготовката ни се отплащаше и църквата започна да се формира. Първият ни
клас за обучение на членовете на църквата привлече 20 човека. 18 от тях бяха невярващи, поради
което трябваше да започна обучението с най-елементарните неща за християнския живот. В края
на 6 седмичния курс всички тези 18 невярващи приеха Христос, бяха кръстени и станаха членове
на  църквата.  Кръщенията  в  Седлбек  винаги  са  били  уникални.  Използвахме  плувни  басейни,
Тихия  океан  и  местата  за  кръщаване  на  другите  църкви,  но  най-често  използвахме  ваните  в
баните, които бяха стандартно обзавеждане на много домове в града. Онези, които се кръщаваха се
чувстваха окуражени да поканват колкото се може повече от невярващите си приятели, за станат
свидетели на кръщаването им. Някои от тях даже изпращаха специални покани. Ежемесечните ни
кръщавания винаги са голямо събитие.  Една сутрин наведнъж кръстихме 367 човека. Кожата ми
беше набръчкана, когато аз и другите пастори излизахме от басейна, пълен със силно хлорирана
вода. Спомнях си, че се шегувах, че ако не бяхме баптисти, ние бихме могли просто да напръскаме
тези хора с един пожарникарски маркуч!

Видението  за  църквата  в  Седлбек,  от  първата  проповед  на  пастор  Рик,  произнесена  на
30.03.1980:
1. Това е мечта за място, където наранените, отчаяните, обезкуражените и обърканите хора могат

да намерят любов, приемане, помощ, надежда, опрощение, напътствие и окуражение.
2. Това е мечта за споделянето на Добрата Новина за Исус Христос със стотици и хиляди жители

на нашия град.
3. Това е  мечта  за  посрещането на  20.000 членове,  за  да  станат приятели в нашето църковно

семейство – да се обичат, да се обучават, да се смеят и да живеят в хармония помежду си.
4. Това е мечта за развитие на хората,  за  да достигнат до духовна зрялост,  чрез изучаване на

Библията,  чрез събиране в малки групи,  семинари, лагери и Библейско училище за  нашите
членове.

5. Това е мечта за подготвяне на всеки вярващ, за да служи на Бога по един забележителен начин,
като му се помага да открие талантите и дарбите, с които Бог го е надарил.

6. Това е мечта да се изпращат на стотици професионални мисионери и църковни работници по
цял свят и се подпомага на всеки член на църквата, за да живее като пратеник на Бога в средата,
в която се намира.

7. Това  е  мечта  да  изпращаме  наши  членове,  за  да  вземат  участие  в  хилядите  проекти  за
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кратковременна работа като мисионери по цял свят. 
8. Това е мечта всяка година да основаваме по една дъщерна църква.
9. Това е мечта за парцел с площ поне от 20 декара,  където ще построим сградата на нашата

църква и в която ще има красиви, но изчистени от лукс помещения, включително централна
зала за богослужение с хиляди седящи места, центрове за съветване и за молитви, класни стаи
за изучаване на Библията и за обучаване на членовете и зони за отдих. Всичко това ще бъде
проектирано,  с  цел  да  обслужва  цялостно  човека:  духовно,  емоционално,  физически  и
социално, а сградата да бъде заобиколено от тиха градина, изпълнена със зеленина и цветя.
Днес заставам пред вас и казвам с пълна увереност, че тези мечти ще се превърнат в реалност.

Защо? Защото те са вдъхновени от Бога!

Болките на растежа
През кратката си история Седлбек постоянно е изживявал болките на растежа. За да подслоним

постоянно  растящия  си  брой  членове,  през  първите  15  години  от  историята  на  църквата  ние
използвахме 29 различни сгради и помещения. Всеки път, когато броя ни надвишеше капацитета
на сградата,  ние премествахме тази част от програмата или от службата си в  друга по-голяма
сграда. Ние често казваме, че Седлбек беше църква, която човек би могъл да посещава, ако успее
да  я  намери.  Ние  се  шегувахме,  че  по  този  начин  привличахме  само  наистина  умните  хора.
Използвахме  сградите  на  4  гимназии,  на  много  основни  училища,  банкови  сгради,
възстановителни  центрове,  театри,  обществени  центрове,  ресторанти,  големи  домове,
професионални офис сгради и стадиони, докато най-после си изгладихме съвременна шатра с 2300
седящи места. Ние я запълвахме на 4 смени всяка неделя, преди да построим първата си сграда.
Имам  усещането,  че  повечето  църкви  строят  сградите  си  твърде  рано  и  те  са  твърде  малки.
Обувката никога не трябва да казва на крака колко много може да расте. Аз често се питах: “Колко
голяма може да порасне една църква, която няма сграда?” Отговорът е: “Не знам!” Нашата църква
в Седлбек се събираше в продължение на първите 15 години и достигна до 10 000 члена без да
имаме собствена сграда, поради което знам, че тя е възможно да достигне поне до 10 000 члена!
На сградата или на липсата на сграда никога не би трябвало да се позволява да се превръща в
пречка за вълната на растежа. Хората са далеч по-важни от собствеността.

През първите 15 години от основаването на църквата в Седлбек над 7 000 човека предадоха
живота си на Христос, благодарение на нашите евангелизаторски усилия. Ако установите, че сте
затънали  до  гуша  сред  новопокръстени  християни,  какво  би  трябвало  да  правите?  Нашето
здравомислие и нашето спасение зависи от това да създадем работещ процес за превръщането на
хората,  които търсят  Христос  в  светци,  консуматорите да се  превръщат в хора,  които работят
активно, членовете да се превръщат в служители и посетителите на църквата да се превръщат в
армия на Бога.  Повярвайте ми, невероятно трудна задача е да се изведат хората от егоистичния
консумативен манталитет, за да станат с цялото си сърце служители на Христос. Това не е задача,
която може да бъде изпълнена от малодушни служители или от хора, които не искат да изцапат
религиозното си облекло. Но тъкмо към това ни призовава Великата Заповед и тя беше движещата
сила зад всичко, което се случва до сега в Седлбек.

Глава 2 

Митовете, свързани с израстването на църквите

Купувай истината и не я продавай, също и мъдростта, поуката и разума (Пр.23:23)

Децата в Америка са научили много митове: че Дядо Коледа носи подаръци с шейна, теглена от
елени; че добрата фея дава пари за млечни зъби; че луната е направена от швейцарско сирене и т.н.
Някои от тези митове са безобидни, но други могат да причинят големи поражения. Винаги съм
обичал откъсите от евангелията, в които Исус отправя предизвикателство към популярните митове
или към “обичайните мъдрости” от своето време. В Новият Завет за описани 20 случая, когато
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Исус е използвал фразата: “Чули сте, че е било казано … но Аз ви казва …” Веднъж проповядвах
една серия от проповеди на темата “Митовете,  които ме карат да съм нещастен.”  Само когато
поставим живота си на стабилния фундамент на Божието Слово, ние ще познаем “истината, която
ще ни освободи.” Между пасторите и църковните лидери циркулират много митове за големите и
растящи църкви. Въпреки че много хора са чували за така наречените “мегацъркви” (определение,
което не харесвам), малцина извън тези църкви знаят наистина какво става вътре в тях. Правят се
неточни предположения, понякога под влияние на завистта, страха и незнанието. Ако наистина
искате да наблюдавате как църквата ви расте, вие трябва да промените много от представите си за
големите и растящи църкви, които могат да се чуят в наши дни.

Мит 1:  Присъствието е  единственото нещо,  от  което се  интересуват големите  църкви.
Истината е, че църквата ви няма да стане голяма,  ако това е всичко, от което се интересувате.
Цялата история на растежа на църквата в Седлбек се съдържа в това, че ние само два пъти сме си
поставяли за цел повишаването на броя на новите хората, които посещават църквата и то беше
само през първата година. Ние не се фокусираме върху това, колко нови хора посещават църквата,
а върху това да задържим всички хора, които Бог е довел при нас. Кампаниите за повишаване на
броя на новите хора, които посещават църквата и рекламирането са в състояние еднократно да
доведат тези хора в църквата ви, но новодошлите няма да се върнат пак, ако църквата ви не им даде
нещо  добро.  За  да  запазвате  постоянния  растеж  на  църквата,  вие  сте  длъжни  постоянно  да
предлагате  на  хората  нещо,  което  те  не  могат  да  намерят  на  друго  място.  Ако  проповядвате
позитивната, променяща живота новина за Христос, ако членовете на църквата ви са развълнувани
от онова, което Бог прави в църквата ви, ако предлагате богослужение, където те могат да доведат
неспасените  си  приятели  без  да  се  притесняват,  ако  имате  план  за  изграждане,  обучение  и
изпращане в света на хората, които сте спечелили за Христос, посещаемостта ще бъде най-малкият
ви проблем. Хората отиват на тълпи в такива църкви. Така става навсякъде по света.  Здравите и
дълготрайни църкви са надденоминационни. Моята дефиниция е,  че  истинското изграждане на
църквата има пет основни цели. Всяка църква трябва да става все  по-топла чрез приятелството
между членовете й, по-задълбочена чрез обучение, по-силна чрез богослужението, по-широка чрез
служението и  по-голяма  чрез  евангелизацията.   В  Деян.  2:42-47  тези  пет  цели  на  растежа  са
описани в първата  църква в  Ерусалим.  Първите християни са  живеели дружно като приятели,
наставлявали  са  се  един  друг,  покланяли  са  се  на  Бога,  служели  са  на  неговите  цели  и  са
евангелизирали. В резултат на това, в ст. 47 се казва: “И всеки ден Господ добавяше към тях онези,
които се спасяваха.”  Обърнете внимание на две неща в този стих. Първо, Бог е добавил растежа
(неговата част от работата), когато църквата свършвала своята част (когато е изпълнявала петте
цели).  Второ,  растежът е  бил ежедневен,  което означава,  че  като минимум тази  здрава  църква
ежегодно е имала поне по 365 невярващи, които са се обръщали към Бога! Ами ако се окаже, че
това е стандартът за евангелизация, който трябва да бъде изпълняван от всяка църква, за да бъде
наричана  здрава  “новозаветна  църква”?  Колко  много  църкви  според  вас  биха  изпълнили
изискванията на този стандарт? Израстването на църквата е  естествен резултат от здравето на
църквата. Църквата е здрава само тогава, когато стандартът й е съобразен с Библията и служението
й  е  балансирано.  За  да  бъде  църквата  здрава,  всяка  от  петте  новозаветни  цели  на  църквата
задължително трябва да бъде в равновесие с останалите цели. Балансираността в църквата не се
постига  по  естествен  начин,  тъкмо  обратното,  ние  сме  длъжни  постоянно  да  коригираме
появяващите се неравновесия. За човешката природа е естествено да преувеличаваме качествата на
църквата, която харесваме. Обаче преднамереното изработване на стратегия и структура, която да
ни принуждава да обръщаме еднакво внимание на всяка от петте цели е основната отличителна
черта на целенасочената църква.

Мит 2:  Всички големи църкви растат  за  сметка на  по-малките  църкви. Някои  големи
църкви са израснали чрез привличане на хора от по-малките църкви, но в църквата Седлбек не е
така. Аз съм най-доволен са онези данни от статистиката на нашата църква, според които 80% от
членовете  ни  са  намерили  Христос  и  са  били  кръстени  в  Седлбек.  Ние  не  сме  израснали  за
сметката на други църкви. В списъка на членовете на църквата има 5000 възрастни членове, от
които 4000 са повярвали в Бога и са били кръстени в Седлбек. Нашият растеж се дължи на хората,
които сме обърнали към Бога, а не на привличането на християни от другите църкви. Когато ни е
дал Великата Заповед, Исус не е имал предвид да привличаме християни от други църкви. Бог ни е
призовал да бъдем рибари на хора, а не да разместваме рибите от един аквариум в друг. Църква,
която расте само благодарение на привличане на християни от други църкви не изживява истински
растеж – това е само промяна на подреждането на картите в една колода.
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Мит  3:  Вие  трябва  да  избирате  между  качеството  и  количеството. За  нещастие,  този
широко разпространен мит просто не е верен. Част от проблемът е, че никой не посочва какъв
смисъл влага в термините “количество” и “качество”. Нека да ви предложа моите дефиниции.

“Качеството”  се  отнася  към  вида  последователи  на  Христос,  създавани  от  църквата.  Дали
хората наистина биват трансформирани, за да заприличат на Христос? Дали те се основават на
Библията? Дали узряват в Христос? Дали използват талантите си в служба на Бога? Дали редовно
споделят  вярата  си  другите  хора?  Това  са  само  част  от  показателите,  чрез  които  се  оценява
качеството на една църква.

“Количеството” се отнася към броя н  а последователите на Христос, създавани от една църква.
Колко човека са били заведени при Христос, колко от тях са се развили, за да стигнат до зрелост и
колко от тях са започнали да работят като служители и мисионери?

След като тези термини са дефинирани, става очевидно, че качеството и количеството не се
противопоставят едно на друго и не се изключват взаимно. Ние не трябва да избираме едно от тях,
а всяка църква трябва да се стреми и към двете. По-точно казано, изключителното фокусиране
само върху едното от  тях,  независимо дали това  е  качеството или количеството,  създава  една
нездрава църква. Не се заблуждавайте от подобни мисли или действия. Когато отивате да ловите
риба, към какво се стремите, към качество или към количество? Аз искам и двете! Аз искам да
хвана възможно най-голямата риба, както и колкото се може повече риби. Всяка църква трябва да
се стреми да доведе колкото се може повече хора при Христос, както и да се стреми да им помогне
да станат колкото е възможно по-зрели духовно. Има една истина, която много пастори искат да
пренебрегнат и тя е, че “Качеството” произвежда “Количество.” Църква, която е пълна с наистина
променени хора, привлича другите хора. Ако проучите здравите църкви, вие ще видите, че когато
Бог  открие  църква,  която качествено върши работата  за  спечелване,  отглеждане,  подготвяне  и
изпращане в света на вярващи хора, той изпраща в тази църква много суров материал. И наистина,
защо би трябвало Бог да изпраща много вероятни християни в една църква, която не знае какво да
прави  с  тях?  Във  всяка  църква,  където  животът  на  хората  се  променя,  където  се  спасяват
разстроени бракове и където любовта протича свободно, ако не искате да позволите на хората да я
посещават, вие трябва да заключвате вратите. Хората биват привличани от църкви, където има
качествено  богослужение,  проповядване,  служение  и  където  хората  живеят  според  волята  на
Христос. Качеството привлича количеството. Всеки пастир трябва да си задава много трудният и
неприятен въпрос: “Ако повечето от нашите членове никога не канят някой свой приятел да дойде
с тях на църква, какво демонстрират чрез поведението си за качеството на онова, което църквата
предлага?” Освен това е истина, че количеството създава качество в някои области на църковния
живот. Например, колкото по-голяма става църквата ви, толкова повече се подобрява пеенето й. С
колко човека бихте искали да пеете: с 11 или с 1100? Бихте ли искали да участвате в програма за
обучение,  в  която  има  само  двама  човека  или  в  програма  с  200  участници?  Някои  църкви
оправдават липсата си на растеж с твърдението, че колкото е по-малка църквата, толкова по-високо
качество може да се поддържа. Това е погрешно заключение. Ако качеството е отличителна черта
на малкия размер, тогава е логично да се приеме, че църквите с най-високо качество се състоят
само от по един човек! Тъкмо обратното, след като съм прекарал повечето от живота си преди
Седлбек в малки църкви, аз съм забелязал, че една от причините много от църквите да си останат
малки е, че има малко качество в животът и в служението им. Няма причинно-следствена връзка
между размерът и качеството на служението. Какво щеше да се случи, ако родителите ви бяха се
придържали към митът, че количеството и качеството се изключват взаимно, когато са решавали
колко деца да имат? Представете си, че след като се е родило първото им дете, те бяха казали:
“Едно дете е достатъчно. Нека да концентрираме усилията си то да стане добро и възпитано дете.
Нека да не се безпокоим за количеството.” Ако родителите ни бяха разсъждавали по този начин,
повечето от нас нямаше да бъдат родени! Църквата, която въобще не се интересува от увеличаване
на броя на хората, които се обръщат към Христос, всъщност казва на останалите хора: “Всички
вие можете да вървите по дяволите.” Ако трите ми деца се бяха загубили по време на пътуване
през пустинята,  ние с  жена ми щяхме да ги търсим с всички възможни сили и средства.  Ние
нямаше да се поскъпим да направим всякакви разходи, за да открием и да спасим изгубените си
деца.  И  когато  открием  едно  от  децата  си,  ние  няма  даже  да  си  помислим  да  прекратяваме
търсенето на останалите си две деца и просто да се фокусираме върху единственото “качествено”
дете, което ни е останало. Ние бихме продължили да търсим даже когато остава да бъде намерено



18

само едно от децата ни. Същото е в сила и за църквата – дотогава, докато на света има изгубени
хора, ние сме длъжни да се грижим както за количеството, така и за качеството. В Седлбек ние
броим хората, защото хората се броят. Това е броят на хората, заради които е умрял Исус. Всеки
път,  когато  някой каже:  “Не можете  да  измервате успеха  с  цифри,”  аз  му отговарям:  “Всичко
зависи от това, какво броите.” Ако броите браковете, които са спасени от разпадане, ако броите
хората, чийто живот е бил коренно променен, ако броите хората, чийто живот е бил излекуван, ако
броите невярващите, които са се превърнали в поклонници пред Исус и ако броите хората, които
са били мобилизирани да работят като служители в църквата и като мисионери, тези числа са
много важни и имат вечна стойност.

Мит 4: За да расте църквата, вие трябва да правите компромис със стандарта и целта на
служението й.  Този популярен мит казва,  че лидерите на растящите църкви по някакъв начин
“изоставят” евангелието, за да постигнат целта си. Предполага се, че ако една църква привлича
хората, на нея трябва да й липсва задълбоченост и вярност към Бога. Счита се, че наличието на
огромна тълпа е показател за разводненост на проповядваното послание. Разбира се, има примери
на църкви, които са станали големи благодарение на фалшиво учение, на повърхностна вяра и на
остроумни човешки изобретения. Но присъствието на огромна тълпа не означава автоматично, че
това винаги е така. Въпреки, че някои големи църкви правят компромиси в посланието си и в
дейността си, много други като Седлбек са несправедливо поставяни в същата категория просто
поради своя размер. Тази вина по предположение е неудачна. Служението на Исус е привличало
огромни тълпи. Защо? Защото Евангелието е добра новина! Когато е ясно предадена, в нея има
притегателна сила. Исус е казвал: “Когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички хора
към себе си” (Йоан 12:32). Около Исус са се събирали не както възрастни, така и малките деца.
Църквата, която прилича на Христос трябва да оказва същия притегателен ефект върху хората.
Исус е привличал огромни тълпи, но никога не е правил компромиси с истината. Никой освен
завистливите религиозни свещеници не го е обвинявал, че е разводнявал съобщението си (Марк
15:12).  Честно  казано,  аз  подозирам,  че  подобна  завист  мотивира  някои  днешни  религиозни
служители, критикуващи църквите, които привличат огромни тълпи.

Не обърквайте очакванията. Друга причина, поради която много хора считат, че огромните
църкви  са  повърхностни  в  учението  си  е,  че  те  объркват  това,  което  очакват  невярващите
присъстващи с онова, което очакват истинските членове на църквата. Това са две много различни
групи от хора.  В Седлбек ние използваме термина “тълпата”  за  едната  група  и  “църквата” за
втората група от хора. В църквата Седлбек не очакваме невярващите да постъпват като вярващите
преди наистина да се превърнат във вярващи. Ние не очакваме посетителите от тълпата да имат
поведение  като  членовете  на  църквата.  Ние  очакваме  много  малко  от  търсещия  човек,  който
проучва твърденията на Христос. Ние просто казваме, както е казвал Исус при първата си среща с
учениците си:  “Ела и виж!” Ние каним невярващите да ни опитат и сами да се  убедят какво
представлява църквата и за какво е създадена.  Но ние изискваме по-голяма преданост от онези,
които искат да станат членове на църквата. Аз ще споделя подробности за това в гл. 17.  Всички
потенциални членове са длъжни да завършат един подготвителен курс за членство и да подпишат
договор за членство. Чрез този договор членовете се съгласяват да оказват финансова подкрепа на
църквата,  да  работят  в  църквата,  да  споделят  вярата  си  с  невярващите,  да  се  подчиняват  на
ръководството, да избягват разпространяването на клюки, да се придържат към живот, който е в
хармония с Бога и т.н. В Седлбек се налагат наказания на членовете – нещо много рядко чувано в
наши дни.  Ако  не  изпълните  задълженията  си,  произтичащи от  договора  си  за  членство,  вие
престаравате да бъдете член на църквата. Ежегодно ние изваждаме стотици  хора от списъка на
членовете  на  църквата.  Освен  това,  новоприетите  членове  са  задължени  да  преминат
допълнителни курсове,  където подписват  договори  за  израстване,  в  които се  включват  такива
задължения като даряване на 10% от дохода, ежедневно отделяне на тихо време за молитва и за
изучаване на Библията и ежеседмично участие в някоя малка група. Една от причините в нашата
църква да няма много хора, които са дошли от други църкви е, че от нашите членове се изисква
много повече, отколкото изискват другите църкви. Аз установих, че приканването на хората към
сериозно подчинение на волята на Исус всъщност не ги отблъсква, а ги привлича . Колкото по-
голямо  отдаване  изискваме,  толкова  по-добър  отговор  получаваме.  На  много  невярващи им  е
омръзнало и са уморени от това, което им предлага света. Те търсят нещо, което е по-велико от тях
самите, заради което да си заслужава да живеят. Изискването за подчинение не прогонва хората от
църквата. Прогонва ги начинът, по който много църкви предявяват това изискване.  Твърде често
църквите  не  успяват  да  обяснят  целта,  високата  стойност  и  изгодите  от  подчинението  и  не
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предлагат някакъв процес, чрез който да помагат на хората, за да вървят по пътя на все по-пълното
си подчинение пред волята на Бога.

Никога да не правим компромиси. Всеки, който иска сериозно да служи на Бога, а не просто
да теоретизира за това, трябва да e готов да живее с напрежението пораждано от факта, че от една
страна като християни ние сме призовани да оставаме верни на напомнящото се Слово на Бога, а
от друга страна сме принудени да живеем в един постоянно променящ се свят.  Тъжното е, че
много  християни не  искат  да  живеят  с  това  напрежение  и  намират  убежище в  една  от  двете
крайности. Някои църкви, поради страха си от плътска инфекция, намират убежище в изолирането
си от съвременната културна среда. Много от църквите считат, че годините около 1950 са били
златната ера и упорита се стараят да запазят атмосферата на тази ера в църквата си. А има и други,
които стигат до крайността и да се стремят да запазят атмосферата от 1800 година. Това, което ми
харесва в поведението на тези църкви е, че те поне са честни в намеренията си, защото открито
признават, че са избрали за запазят този остарял стил на живот. За разлика от тях, църквите, които
се стараят да запазят стилът на 1950 година обикновено отричат намеренията си или се стараят да
докажат  с  подходящи  библейски  текстове,  че  това  което  правят  е  начинът,  по  който  се  е
постъпвало  в  Новозаветните  времена.  Има  църкви,  който  поради  страха  си  да  не  изглеждат
странни  и  старомодни,  глупаво  подражават  на  модата.  Опитвайки  се  да  се  свържат  със
съвременната  култура,  те  правят  компромиси  в  учението си  и  така  изгубват  целия  смисъл  на
изискването църквата да бъде отделена от света. Твърде често тези църкви предлагат учение, което
подчертава и изтъква на преден план изгодите от Евангелието, като в същото време пренебрегват и
омаловажават отговорността и цената, които са свързани със вървенето след Христос. Съществува
ли  начин  да  служим  в  съвременните  условия,  без  да  правим  компромиси  със  степента  на
подчинението си на волята на Христос? Убеден съм, че такъв начин съществува и ние ще говорим
за него по-късно в гл. 12. Решението е да подражаваме на начинът, по който Исус е служил на
хората.  Исус никога не е принизявал стандартите си, той винаги е започвал от там, където са се
намирали хората, но никога не е правил компромиси с истината.

Мит 5: Ако работите със цялото си сърце, църквата ви ще расте.  Това е любимият мит,
който се разказва на конференциите на пастирите, където говорителите страстно твърдят, че ако
църквата  ви  не  расте,  причината  е  в  това,  че  пастирът  й  не  работи  всеотдайно.  Те  казват:
“Достатъчно  е   винаги  да  проповядвате  чистото учение  на  Библията,  да  се  молите  много,  да
посветите живота си на Бога и тогава църквата ви експлозивно ще се разрасне.” Тази рецепта
изглежда много лесна и е толкова духовна, но просто не вярна. Вместо да бъдат окуражавани, след
завършването  на  подобни  конференции  много  пастири  се  чувстват  виновни,  недостойни  и
объркани.  Аз познавам стотици пастири, които работят от цялото си сърце в служба на Бога, но
църквите им не растат.  Те са  верни на  Библията,  искрено и  постоянно се молят,  проповядват
здраво учение и решимостта им да служат на Бога е вън от всякакво съмнение – но въпреки това
църквите им отказват да растат. Обидно е за такива хора да се казва, че проблемът е в липсата им
на желание да служат на Бога. Малко са нещата, които са в състояние да ме ядосат повече от
подобно твърдение. Тези хора са добри служители на Бога, които му служат със цялото си сърце.
За да се изведе една църква към растеж е необходимо нещо повече от силно желание – за това са
необходими умения. Един от любимите ми стихове е Екл. 10:10: “Ако се затъпи желязото, и не се
наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със силата.” Или с други думи казано:
“Ако брадвата е тъпа и острието й не е наточено, ще е необходима повече сила, но умението ще
донесе успех.”  Забележете,  че  Бог казва “умението”,  а не просто че решителността ще донесе
успех. Ако трябва да насека дърва, аз ще се справя по-лесно, когато наточа брадвата си преди това.
Решението е да се работи по-умело, а не по-упорито.  Отделете време за да научите уменията, от
които се нуждаете в службата си на Бога. Ако направите това, в дългосрочен план ще си спестите
време и ще бъдете много по-успешен. Заточвайте брадвата на своето служение чрез четене на
книги, участие в конференции, слушане на аудиокасети и като наблюдавате по-опитните от вас,
които  ви  служат  за  пример.  Вие  никога  не  си  губите  времето,  когато  заточвате  брадвата  си.
Уменията  носят  успех.  В  нашата  църква  имаме  доста  професионални  пилоти,  които  летят  за
големи  авиокомпании.  Те  са  ми  казвали,  че  независимо  от  продължителността  на  стажа  им,
авиокомпаниите ги задължават два пъти годишно да преминават през едноседмични опреснителни
курсове, за да повишават квалификацията си. Когато ги попитах, защо толкова често преминават
през тези курсове, те ми отговориха: “Защото животът на хората зависи от това, доколко опитни
сме ние.” Същото е в сила и за работата на пастира. Трябва ли да бъдем по-малко загрижени за
поддържане на уменията на пастирите на нивото на съвременните изисквания? В Седлбек поне
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веднъж годишно организираме конференция за обучение на църковни лидери и пастири. Въпреки
че всички служители на нашата църква са напълно наясно с целта на църквата, със стратегията и
със структурата й, ние изискваме те да присъстват на тези конференции. Ние правим това, защото
осъзнаваме нуждата от периодично презареждаме с енергия на виждането и уменията си. Една от
причините, поради която апостол Павел е бил толкова ефикасен в създаването и развитието на
църквите е, че той е бил опитен в правенето на тези неща. Павел потвърждава това в 1 Кор. 3:10:
“Според дарбата, която Бог ми даде, аз поставих основата като мъдър майстор-строител.”
Павел наистина е бил майстор в изграждането на църкви. Той не е бил някакъв строител-аматьор,
който работи некачествено. Той не само е работел с цялото си сърце за изпълнение на задачата си,
но освен това е бил опитен в използването на правилните инструменти. Ние също трябва да се
научим да използваме правилните инструменти при изграждането на църквата.  Ако разполагате
само с чук в кутията си за инструменти, вие ще проявявате склонност да се отнасяте към всяко
нещо  като  към  гвоздей!  Библията  сравнява  служението  с  фермерството  –  друга  професия,  за
упражняването на която се изискват умения. Фермерът може да работи всеотдайно и много, но
освен това трябва да е квалифициран, за да използва правилните методи. Ако се опита да жъне
царевица с комбайн за жито, той непременно ще се провали. Ако се опитва да събира доматите с
машина за бране на памук,  той ще направи голяма каша! За успешното служение, подобно на
фермерството, е необходимо нещо повече от силно желание и упорита работа – необходими са
умения,  правилно  планиране  на  работата  и  използването  на  правилни  инструменти.  Много
опростенчески решения за израстване на църквата са представяни с такава религиозна страст, че е
трудно човек да се усъмни в тях, без да се поеме риска да не изглежда бездуховен. Необходимо е
някой смело да каже очевидното: Само с молене няма да направите така, че църквата да израсне.
Някои от най-големите воини на молитвата, които познавам са пастири и членове на умиращи
църкви. Разбира се, молитвата е абсолютно необходима. Всяка стъпка в посока на развитието на
нашата църква е вземана с молитва. Откровено казано, аз притежавам един молитвена група, която
всяка неделя се моли за мен, докато говоря по време на четирите си проповеди. Служението без
молитва е лишено от сила. Но за да израства църквата е необходимо нещо повече от молитва. За
израстването са нужни  квалифицирани действия. Веднъж Бог казал на Исус Навин да спре да се
моли заради своя провал, а да стане и да поправи причината за поражението (Ис. Нав. 7). Има си
време за молитва, но има и време, когато трябва да се действа отговорно. Трябва постоянно да сме
много внимателни, за да избягваме двете крайности в служението. Едната крайност е да считаме,
че само ние носим отговорност за растежа на църквата. Другата е да абдикираме от всичките си
отговорности за това и да считаме, че това е работа само на Бога. Аз съм безкрайно задължен на
Джо Елис  за  това,  че  посочи тези  две  крайности и  ми помогна  да  се  оправя  в  лабиринта  от
отговорности  и  вяра  в  служението.  Джо  нарича  първата  крайност  “практичен  хуманизъм”,  а
втората  –  “религиозна  безотговорност.”  И  двете  са  фатални  за  църквата.  Първо,  трябва  да
избягваме  грешката,  че  единствените  предпоставки  за  растежа  на  църквата  са  организацията,
ръководството и пазарното проучване.  Църквата не е  бизнес!  Разговарял съм с  някои пастири,
които действат така, все едно че църквата е просто някакво човешко предприятие, примесено с
малко молитви, за да има по-добър вид. След като ги изслушвах, аз се чудех: “Къде е Светия Дух
във  всичко  това?”  За  нещастие  много  църкви  всъщност  представляват  стандартно  Неделно
училище, добра организация и балансиран бюджет. В тях не се случва нищо свръхестествено и
животът на малко хора наистина бива променян. Всички наши планове, програми и процедури
нямат никаква стойност, ако не са помазани от Бога. В Пс. 127:1 се казва: “Ако Господ не съгради
дома,  напразно  се  трудят  зидарите.”  Църквата  не  може  да  бъде  изградена  единствено  чрез
човешките усилия. Ние никога не трябва да забравяме, чия е църквата. Исус казва: “и върху този
камък ще построя църквата си”  (Мат.  16:18)  От  друга  страна  ние  сме  длъжни да  избягваме
грешката,  съгласно  която  нищо не  може  да  помогне  на  църквата  да  израства.  Това  погрешно
разбиране  е  широко  разпространено в  наше време.  Някои пастири и теолози вярват,  че  всяко
планиране,  организиране,  рекламиране  или  друг  вид  усилие  е  самонадеяно  действие,  което  е
недуховно и даже греховно. Според тези хора единствената ни роля е да лежим по гръб и да
наблюдаваме  как  работи  Бог.  Вие  можете  да  намерите  много  от  тези  неща  в  литературата  за
съживление,  където  с  искреното  желание  да  се  подчертае  важността  на  Божията  работа  за
съживлението се пренебрегват всички човешки усилия. Този начин на мислене създава пасивни
вярващи,  които  често  използват  духовно  звучащи  извинения,  за  да  оправдават  пропуска  на
църквата  да расте.  Библията ясно учи,  че Бог ни е  възложил решаваща роля,  която трябва да
играем, за да се изпълни неговата воля на земята. Растежа на църквата се осъществява под влияние
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на общата работа на Бог и на човека. В църквата задължително трябва да съществуват и двете
съставни части - силата на Бога и умелите усилия на човека. Без участието на Бога ние не можем
да накараме църквата да расте, но той е решил да не прави това без нас! Бог използва хората, за да
осъществи целите си. Павел илюстрира кооперативната работа между Бога и човека, когато казва:
“Аз посях семето, Аполос го поля, но Бог го направи да порасне. … Ние заедно работим за Бога”
(1Кор.  3:6,9).  Бог е  свършил своята част от работата,  след като Павел и Аполос са  свършили
тяхната част. Новият Завет е пълен с аналогии за растежа на църквата, които ни учат на същия
принцип:  планиране  и  култивиране  на  Божията  градина  (1Кор.  3:5-9);  изграждане  на  Божията
сграда (1Кор. 3:10-13); жънене на Божиите поля (Мат. 9:37-38); израстване на Божието тяло (Рим.
12:4-8; Еф. 4:16). В книгата Исус Навин можем да открием един пример от Стария Завет. Бог казал
на израилтяните да завладеят Обещаната земя, но той не я е завладял сам вместо тях. Той им
предложил партньорство и им дал една роля, която трябвало да изпълнят. Но поради страхът и
пасивността им, израилтяните измрели в пустинята. Докато ние чакаме Бог да работи вместо нас,
Бог чака, за да работи чрез нас.

Мит 6: Има само един секретен ключ, който отключва растежа на църквата. Израстването
на църквата е сложен процес, който рядко се влияе само от един фактор. Винаги, когато чуете
някой пастир да обвързва растежа на църквата само с един единствен фактор, вие разбирате, че той
или опростява твърде много случващото се или може би не разбира истинската причина за растежа
на църквата. Чрез общуването ми с църковни лидери, които са вземали участие в курсовете за
обучение,  провеждани  от  Седлбек,  аз  установих  няколко  основни  фактори,  които  моите
помощници нарекоха “Правилата на Рик за растеж на църквата”: 

1. Има повече от един начин църквата да расте. Мога да ви покажа църкви, които използват
стратегии, които са коренно противоположни една на друга, но въпреки това растат. Някои църкви
растат  чрез  Неделните  си  училища.  Други  използват  малките  домашни  групи.  Някои  църкви
израстват благодарение на използването на съвременна музика по време на хвалението.  Някои
растящи църкви имат организирана програма за посещения, а други никога не са имали подобна
програма.
2. Има нужда от  всякакъв вид църкви, за да се стигне до всички видове хора. Благодаря на

Бога че ние не си приличаме! Бог обича разнообразието.  Ако всички църкви бяха еднакви, ние
щяхме да стигаме само до малък сегмент от хората. Само в областта на музиката можете ли да си
представите всички стилове от които има нужда, за да се стигне до различните култури на света?
От  време  на  време  чувам  някой  да  казва,  че  всички  църкви  трябва  да  се  обединят  в  една
деноминация, където всички ще бъдем еднакви. Категорично не съм съгласен с това. Мисля си, че
разнообразието в стиловете е сила, а не слабост. Бог използва различни подходи, за да достига до
различни групи от хора. Разбира се, нямам предвид църкви, които се отклоняват от библейската
истина. Съобщението на Исус никога не трябва да бъде променяно. В Юда 1:3 се казва: “вярата,
която Бог веднъж завинаги даде на своите свети хора.” В един друг превод този стих е преведе
така: ”истината, която Бог веднъж завинаги даде на своите хора, за да я пазят непроменена
през годините.” Не обърквайте методите със съобщението. Съобщението никога  не се променя,
но методите трябва да се променят с всяко ново поколение.
3. Никога не критикувайте това, което Бог е благословил., даже когато това е стил на служение,

който ви кара да се чувствате непривично и неудобно. Удивлявам се, като гледам колко често Бог
благославя хора, с които не съм съгласен или които не разбирам. Поради това възприех следния
подход:  Ако  животът  на  хората  бива  променян  поради  силата  на  Исус  Христос  –  тогава  аз
харесвам начинът,  по който вие правите това! Всички ние представляваме трофеи на Божията
милост.

Мит 7: Всичко, което Бог очаква от нас, е вярност.  Това твърдение е само половината от
истината.  Бог очаква от нас както вярност, така и плодовитост. Плодовитостта е основна тема в
Новият Завет. 

 Христос  ни призовава  да  принасяме  плод:  “Не вие  избрахте  мен,  а  аз  избрах  вас  и  ви
определих да отивате и да давате плод, и искам плодът ви да е траен” (Йоан 15:16). Бог иска да
принасяме плод.

 Да си плодороден – това е начинът да прославяш Бога. “Моят Баща ще се прослави, когато
давате много плод. Така ще докажете, че сте мои ученици” (Йоан 15:8). Безплодното служение
не прославя Бога, а плодоносното служение е доказателство, че ние сме ученици на Христос.

 Да си плодоносен – това радва Бога.  “да се молим за вас … да живеете така, както е
достойно  за  хора,  които  принадлежат  на  Господа,  и  да  го  радвате  по  всякакъв  начин;  да
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вършите всякакво добро.” (Кол 1:9-10)
 Исус е запазил най-суровото си наказание за безплодното дърво. Той го проклел, защото не

ражда плод: “Той видя едно смокиново дърво край пътя и отиде до него, но там нямаше нищо
друго освен листа. Тогава Исус му каза: “Никога вече да не даваш плод!” (Мат. 21: 19). Исус не е
направил това, за да се самоизтъква, а да ни научи на една важна истина: Той очаква плодородие!

 Народът на Израел е загубил привилегията си, защото е бил безплоден. “Затова ви казвам,
че Божието царство ще ви се отнеме и ще се даде на народ, който живее по начин, подобаващ
за това царство” (Мат. 21:43). Същият принцип може да бъде приложен и до отделни църкви.
Виждал съм как Бог отстранява ръката на благословението си от църкви, които преди това са били
преизобилно  благославяни  от  него,  защото  са  станали  самодоволни  и  егоцентрични  и  са
преставали да принасят плод.

Какво  представлява  плодородието?  Думата  “плод”  и  нейните  производни  и  синоними  са
използвани 55 пъти в Новият Завет и се отнасят към различни резултати. Бог счита за плодове
следните неща:  разкаянието  (Мат.  3:8;  Лука 13:5-9),  практическото проявление на вярата (Мат.
7:16-21; Кол. 1:10), молитва, на която е отговорено (Йоан 15:7-8), даряване на пари от вярващите
(Рим. 15:28), характер, приличащ на характера на Христос и спечелване на невярващи за Христос
(Рим. 1:13). Павел казвал, че иска да проповядва в Рим “за да пожъна плодове и сред вас, така
както сред другите езичници” (Рим. 1:13). Плодът на вярващия е друг невярващ, който е станал
християнин благодарение на свидетелството му. Като имам предвид Великата Заповед, която Исус
е дал на църквата аз вярвам, че определението за плодотворност на една църква задължително
трябва да включва израстването чрез превръщане на невярващите в християни. Павел се изказва за
първите  новопокръстени в Ахая като  “първите плодове от Ахая” (1Кор.16:15).  Библията  ясно
посочва, че увеличаването на броя на членовете на църквата е плод. Много от притчите на Исус
подчертават неизбежната истина, че Бог очаква църквата му да расте. В допълнение Павел свързва
това плодородие с растежа на църквата. В Кол. 1:5-6 се казва:  “Благата вест, която стигна до
вас. Тя се разнася из целия свят, дава плод и продължава да се разпространява, както стана и
при вас, в деня, в който чухте за Божията благодат.” Дали църквата ви дава плод? Наблюдавате
ли плодът на новопокръстените, който да се присъединяват към църквата ви? Бог иска църквата ви
да  бъде  както вярна,  така  и  да  принася  плод.  Наличието на  само едно от  двете  неща е  само
половината от уравнението.  Никъде не е  казано,  че малкият брой на членовете на църквата е
доказателство за това, че тя не е вярна на евангелието, но в същото време не можем да използваме
верността си към евангелието като извинение за това, че нямаме плодове! Малобройните църкви
често се опитват да оправдаят липсата на резултати от работата си с твърдението: “Бог не ни е
призовал да бъдем преуспяващи. Той просто ни е призовал да бъдем верни.” Аз категорично не
съм съгласен с това, защото Библията ясно ни учи, че Бог очаква и двете неща от нас. Важно е да
се каже какъв смисъл влагаме в определението успешен и верен. Аз определям понятието успешен
като  изпълняващ  Великата  Заповед.  Исус  е  възложил  работа  на  църквата,  която  трябва  да  се
изпълнява. Ние или ще бъдем успешни или няма да изпълним задачата си. Придържайки се към
тази дефиниция,  всяка  църква  трябва  да  иска  да  бъде успешна!  Каква е  другата  алтернатива?
Противоположното на успеха не е  верността,  а  провалът.  Църквата,  която не  се  подчинява  на
Великата Заповед пропуска целта си, независима от всички останали неща, които прави . А какво
представлява верността? Обикновено я определяме с термините на вярата. Убеден съм, че когато
се придържаме към вярата от Библията, ние изпълняваме заповедта на Христос да бъдем верни.
Ние  сами  се  наричаме  “защитници  на  вярата.”  Но  Исус  е  имал  предвид  много  повече  от
придържане  към  вярата,  когато  е  използвал  този  термин.  Исус  определя  верността  като  вид
поведение – желание да се поемат рискове (което изисква вяра), за да бъде човек успешен . Добър
пример за това е притчата за талантите от Мат. 25:14-30. Двама от слугите удвоили парите, които
господарят им поверил и за това били наречени добри слуги на които той може да се има доверие.
С други думи, те са доказали верността си като се поемали рискове, които са дали плодове. Те
успешно са изпълнили поставената им задача и заради това са били наградени от господаря си.
Пасивният и  страхлив слуга  не  направил нищо с  таланта  и  не  изработил  никаква  печалба  за
господаря си, защото не искал да поема риск. Той бил наречен “зъл и ленив”, за разлика от другите
двама слуги, които били наречени “верни”, защото произвели плодове. Поуката от тази история е
ясна: Бог очаква да види резултати. Верността ни се демонстрира чрез резултатите от работата ни.
Верността означава човек да постига възможно най-много със средствата и талантите, които Бог
му е дал. Поради тази причина е неправилно да се сравняват църквите и на тази основа да се
оценява коя от тях е по-успешна. Успехът не се състои в това църквата ви да е по-голяма от някоя
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друга  църква.  Успехът  се  състои  в  това,  да  се  произвеждат  възможно  най-много  плодове,
съобразно дадените ви таланти, възможности и потенциал. Христос не очаква да произвеждаме
повече плод от това,  което можем да направим, но очаква да произведем всичко,  на което сме
способни чрез неговата сила, намираща се в нас. Това е много повече от представата на много от
нас за онова, което е възможно. Ние очакваме твърде малко от Бога и правим твърде малко опити,
за да произведем плодове за него. Ако не поемате никакви рискове в службата си за Бога, тогава от
вас не се изисква да имате вяра. А ако за изпълнение на служението ви не е необходима вяра,
тогава вие сте невярващ.  Какво определение давате на верността? Дали сте верен на Божието
Слово, ако настоявате да го предавате на другите хора по един старомоден начин? Дали сте верен,
когато настоявате да служите на Бога по начин, който е удобен за вас, въпреки че не дава никакъв
плод? Верен ли сте на Христос, ако цените повече създадените от хората традиции, а не това да
достигате до хората заради Бога?  Аз считам, че когато една църква продължава да се придържа
към методи, които вече не са ефективни, тя е невярна към Христос! За съжаление в наши дни има
много църкви, които се придържат изцяло към Библейската вяра,  на практика са  неверни към
Христос, защото отказват да променят програмите си, методите си, стилът на богослуженията си,
сградите си или даже местоположението си, с цел да стигнат до изгубените хора заради Христос.
Ванс  Хавнер  обичаше  да  казва:  “Една  църква  може  да  бъде  права  като  оръдейно  дуло  от
доктринална гледна точка и в същото време подобно на оръдейното дуло да бъде куха от духовна
гледна точка.” Длъжни сме с готовност да казваме, изпълнени с безрезервна вяра в нашия Господ и
Спасител:  “Ние  ще  направим  всичко,  което  е  необходимо,  за  да  стигнем  до  хората  заради
Христос.” 

Мит 8: Вие не можете да се научите от големите църкви.  Историята на израстването на
църквата Седлбек представлява суверенен акт на Бога, който не може да бъде копиран. Обаче ние
трябва да извличаме уроците и принципите, които са универсално приложими. Като слуги на Бога
би било неразумно да пренебрегваме онова, на което научи нашата църква. “И признайте днес,
защото не говоря на чадата ви, които не познаха и които не видяха наказанието нанесено от
Господа вашия Бог, величията Му, силната Му ръка и издигнатата Му мишца” (Втор. 11:2). С
други  думи:  “Спомнете  си  днес  онова,  което  научихте  за  Бога  чрез  опита  си  с  него.”  Не  е
необходимо всяка църква повторно да открива колелото. Всеки път, когато видя, че някоя програма
дава добри резултати в една църква, аз се опитвам да извлека принципа, върху който се основава,
за да го приложа в нашата църква. По тази причина църквата ни извлича изгоди от много други
модели, които сме проучили, както съвременни, така и от миналото. Аз съм много благодарен за
моделите, които са ми помагали. Отдавна съм се научил, че не е необходимо сам да изобретявам
всичко, защото Бог ни е призовал да бъдем резултатни. Обаче, за да намаля риска от копиране на
погрешни неща, аз искам да посоча кое от примера на Седлбек е приложимо да друго място и кое
не е приложимо.

Какво не можете да копирате
10. Няма да можете да копирате нашата атмосфера и среда. Всяка църква действа в уникална

културна  среда. Църквата  Седлбек  е  разположена  по  средата  на  една  активна  област  на
Калифорния, пълна с добре образовани млади семейства. Това не е Пеория, Илиноис или Тексас,
даже не е Лос Анджелис. Всяко общество е уникално. Да се правят опити да се присади клонче
от Седлбек в друга среда – това е сигурен път към провала. Въпреки ясните ми предупреждения,
някои хора се опитаха да направят това по различни начини и после се чудеха, защо нямат добри
резултати.

11. Няма да можете да копирате нашия персонал. Бог използва хората, за да върши работата си.
Ръководителите на всяка програма винаги е от по-голяма важност отколкото самата програма. Аз
изразходвах 15 години, за да изградя екип от служители, който като екип е много по-резултатен
отколкото всеки един от нас, взет поотделно. Разгледан всеки за себе си, всеки от нас е доста
обикновен човек. Но когато бъдем събрани заедно, по някакъв начин сместа на дарбите ни, на
личностните  ни  особености  и  на  житейския  ни  опит  създава  една  могъща  амалгама,  която
поставя в недоумение експертите по управление и ни позволява да постигнем някои удивителни
постижения.

12. Не можете да бъдете като мен. Само аз мога да приличам на себе си и само вие можете да
приличате на вас. Тъкмо това Бог е предвидил за вас. Когато отидете на небето, Бог няма да ви
каже: “Защо не приличаш повече на Рик Уорън или на някой друг човек?” Много по-вероятно е
Бог да каже: “Защо не приличаш повече на себе си?” Бог ви е създал да приличате на себе си. Той
иска да използвате дарбите си, чувствата си, природните си способности, личността си и опита
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си, за да окажете вашето влияние върху обкръжаващите ви хора. Всички ние в началото сме
уникални личности. За нещастие, мнозина завършват живота си като копия на някой друг човек.
Вие не можете да направите една църква да расте, ако се опитвате да подражавате на някой друг
човек.

Какво можете да научите
1. Можете да научите принципите.  Както казва една стара поговорка:  “Има много методи,  а

принципите са малко на брой. Методите често се менят, а принципите никога не се променят.”
Ако един принцип е библейски, аз съм убеден, че може да се прилага универсално и ще дава
резултати  във  всякакви  условия.  Мъдро  е  да  научаваме  и  да  прилагаме  принципите,  като
наблюдаваме как Бог работи в света. Вярно е, че не можете да направите една църква да расте,
ако се опитвате да подражавате на някой друг, но можете да накарате църквата да расте, като
използвате  принципите,  които  са  открити  от  някои  друг  човек,  като  ги  приспособите  към
собствената  си  личност  и  заобикалящата  ви  среда.  Никога  не  съм  проявявал  интерес  към
създаване на клонове на нашата църква. Това е една от причините да избера име на църквата,
което да е свързано с местоположението й, а не да избера име, което може да се копира. При
условие, че не живеете в нашето общество, името Седлбек няма да ви помогне с нищо. Нито
една от 25-те дъщерни църкви, които основахме, не върши дейността си точно както Седлбек.
Аз ги окуражавам да филтрират наученото от нас и да го приспособяват към собствените си
личности и собствената си среда. Бог има специфична задача за всяка църква. Вашата църква
има  специфичен  пръстов  отпечатък,  който  Бог  й  е  дал.  Но  вие  можете  да  се  поучите  от
моделите, без да се превръщате в нечие копие. В края на краищата, повечето от това, което
научаваме в живота си е усвоявано чрез наблюдаването на примера на някой друг човек. Никога
не се притеснявайте да използвате някакъв модел – това е белег на интелигентност! В Притчи
18:15  се  казва:  “Сърцето  на  благоразумния  придобива  разум  и  ухото  на  мъдрите  търси
знание.” В един друг превод този стих е преведен по следния начин: “Интелигентният човек
винаги е отворен за нови идеи. Всъщност той ги търси.” Павел със сигурност не се е страхувал
да  използва  модели  за  църквите,  които  е  основавал.  Той  казал  на  църквата  в  Солун:  “Вие
подражавахте на нас и на Господа …Така станахте пример за всички вярващи в Македония и
Ахая”  (1Сол.  1:6-7).  Това  е  моята  молитва  за  вашата  църква.  Надявам  се,  че  ще  бъдете  в
състояние да се поучите от модела на Седлбек и на свой ред ще се превърнете в модел за
другите църкви. Църквата в Седлбек в никакъв случай не е идеалната църква, но тя е здрава
църква (така както децата ми никога няма да станат идеални, но са здрави).  Не е необходимо
една църква да бъде идеална, за да служи за пример. Ако е задължително да бъде безпогрешна,
за да служи за пример, въобще не трябва да си губите времето да се учите от която и да е
църква. Няма безпогрешни църкви. Нека да ви предупредя: ако приложите стратегията и идеите
описани в тази книга в църквата си, някой непременно ще ви каже: “Ти си заимствал това от
Седлбек.” На такъв човек трябва да отговорите: “Е и какво от това! Те са заимствали това, което
знаят от стотици други църкви.”  Помнете, че всички ние сме от един отбор. Убеден съм, че
хората, които не могат да се учат от моделите имат проблем с егото си. Библията казва: “Бог е
против горделивите, а на смирените дава благодат” (Як. 4:6). Защо Бог прави това? Една от
причините е, че когато хората са горди, те са неуправляеми, защото си мислят, че знаят всичко.
Установил  съм,  че  когато  хората  си  мислят,  че  знаят  всички  отговори,  това  обикновено
означава, че даже не знаят всички въпроси.  Моята цел е да науча колкото се може повече, от
колкото се може повече хора и то толкова често, колкото съм способен да го правя. Опитвам се
да се уча от критиците, от хората с които не съм съгласен и даже от враговете си.

2. Вие може да научите процеса  . Тази книга е за процеса, а не за програми. Тя предлага система
за  развитие  на  хората  в  църквата  ви  и  за  балансиране  на  целите  на  църквата  ви.  Като
наблюдавате стратегията на Седлбек за  въвличане на  хората,  които работят  в  условията  на
високите изисквания на една бързо растяща църква, аз съм убеден, че целенасочения процес
може да даде резултати и в други църкви, където темпа на растежа не е толкова значителен.
Сега сме свидетели, как този процес създава плодотворни вярващи в хиляди малки и средни по
големина църкви. Това не е стратегия, която е приложима само от огромните църкви. Хората
забравят,  че  Седлбек  по-рано беше една  много  малка  църква.  Тя  израстна  благодарение  на
прилагането на процеса за целенасочения растеж. Когато им обясня този процес, много лидери
на църкви са ми казвали: “Но всеки може да го направи това!” Аз им отговарям: “Тъкмо това е
целта!”

3. Вие може да научите някои методи. Нито един метод не е създаден за да бъде вечен или да се
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прилага при всички обстоятелства, но това не го прави безполезен. Напоследък методите за
растеж на църквите се ползват с  лоша репутация.  В някои кръгове на тях се  гледа като на
недуховни, даже на плътски. Тъй като някои ентусиасти по растежа на църквите преувеличават
значението на методите и пренебрегват здравото учение и свръхестествената работа на Светия
Дух, други хора отиват в обратната крайност и са готови да отхвърлят всички разговори за
методите.  Всяка  църква  използва  някаква  методология,  местна  или  международна,  така  че
въпросът не е дали трябва или не трябва да използваме методите.  Проблемът е какви методи
използваме, дали те са библейски и дават ли добри резултати. Методите са просто израз на
принципите. Съществуват много различни начини за да се изразят библейските принципи в
различните култури. В книгата “Деяния на апостолите” има много примери за това, как първите
християни за  използвали различни методи за  различни ситуации.  Ако изследвате днешните
църкви, очевидно е, че Бог използва всички видове методи и че той благославя някои от тях
повече  от  останалите.  Освен  това  е  очевидно,  че  някои  методи,  които в  миналото са  били
ефикасни, в наше време не дават добър резултат. За щастие, една от най-силните страни на
християнството е неговата способност да променя методите, да са съответстват на новото време
и на новата култура. По един драматичен начин ни показва историята, че църквата постоянно
създава “нови мехове за вино.” Бог дава новите методи на църквата, за да стигне до новото
поколение. В Екл. 3:6 се казва: “(Има) време за пазене и време за хвърляне.” Този стих може да
се приложи и към методологията. Всяко поколение на църквата е длъжно да решава кои методи
да запази и кои да изхвърли от употреба, защото вече не са ефикасни.  Вие може би няма да
харесате някои от методите, които ние прилагаме в Седлбек. Това е напълно нормално. Аз не
очаквам да харесате всичко, което правим ние, защото и аз самият не харесвам всичко, което
правят  другите!  Четете  тази  книга  така,  както  ядете  риба:  отделете  месото  и  изхвърлете
костите.  Приспособете и променете това,  което можете да използвате.  Една от най-важните
черти на  ръководителя  е  да  се  научи  да  отделя  същественото от  несъщественото.  Методът
винаги трябва да се подчинява на посланието. Когато четете книга за здравето или растежа на
църквата, не смесвайте съществените с несъществените неща. Съществените неща за църквата
се следните: Кой е нашият господар?; Какво е нашето послание към хората?; Какъв е нашия
мотив? Второстепенни неща са следните: Кой е нашият пазар?; Кои са нашите примери? Кои са
нашите методи?  Айнщайн веднъж се оплакал, че една от най-големите слабости на хората от
двайстия век е, че по навик ние объркваме средствата с крайната цел. Това е особено опасно за
църквата.  Никога  не  трябва  да  се  прехласваме  дотолкова  по  методите,  че  да  загубваме  от
погледа  си  основната  си  задача.  За  нещастие,  много  църкви  основават  дейността  си  на
погрешните схващания и митове. Това не им позволява да бъдат здрави и да растат. За да растат,
църквите имат нужда от истина. Култовете могат да растат без истина, но църквите не могат.
1Тим. 3:15 ни казва, че църквата е “опората и основата на истината.” 

Глава 3 

Какво мотивира дейността на църквата ви?

Има много помисли в сърцето на човека, но намерението Господно, то ще устои. (Пр.
19:21)

Точно в 19 часа Стив Джонсън призова за тишина ежемесечното събрание на ръководството на
църквата “Уестсайд” и каза:  “Приятели, тази вечер имаме много работа,  така че е по-добре да
започваме.  Както  знаете,  в  дневният  ни  ред  влиза  одобряването  на  обобщената  програма  за
работата на църквата през следващата година. Ние смятаме да я представим пред членовете на
църквата  след  2  седмици.”  Като  председател  на  ръководството,  Стив  изпитваше  известно
безпокойство за това, което предстоеше да се случи. Само ежегодните събрания на ръководството,
посветени на одобряване на бюджета за следващата година предизвикваха повече разногласия и
дебати от събранието, посветено на одобряване на програмата за работа. “Кой иска пръв да се
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изкаже?”- попита Стив. “Лесно е човек да се изкаже” – каза дякон Бен Фейтфул, който беше член
на църквата от 26 години. “Миналата година беше добра година. Нека да си припомним всички
добри неща,  които направихме през изминалата  година.  Винаги съм вярвал,  че онова,  което е
изпробвано и е доказало добрите си качества е по-добро от много новопредлагани идеи.”  “Не съм
съгласен с теб,” каза Боб Нюмън. “Времената се менят и аз си мисля, че трябва да подложим на
преоценка  всичко,  което  правим.  Просто  защото  една  програма  е  давала  добри  резултати  в
миналото, това не ни дава автоматична гаранция, че тя ще продължи да е добра и през следващата
година. Аз специално се интересувам от започването на нова програма за служение с различен
стил. Ние всички наблюдаваме как расте църквата в Калвари, откакто започна съвременната си
служба, насочена към привличане на невярващите.” “Да, някои църкви биха направили всичко, за
да привлекат тълпата,” отговори му Бен. “Те забравят за какво е създадена църквата: тя е създадена
за нас, християните! От нас се очаква да бъдем различни и да бъдем отделени от заобикалящия ни
свят.  Ние не трябва да се приспособяваме към всяко нещо, което пожелават невярващите.  Със
сигурност не искам това да се случи в нашата църква!” През следващите два часа към годишния
план на църквата беше предложен за включване един дълъг списък от програми и задачи. Карен
Дуер страстно настояваше църквата да вземе по-активно участие в Програмата за Спасение и в
движението за забрана на абортите. Джон Менли представи вълнуващото си свидетелство за това
как “Пазителите на обещанието” бяха променили живота му и предложи дълъг списък от дейности
за мъжете от църквата. Линда Лъвинг говори за нуждата от създаването на различни поддържащи
групи.  Боб  Лърнър  направи  обичайното  си  предложение  църквата  да  създаде  Християнско
училище. И разбира се, при всяко направено предложение Джери Тайтуйат постоянно задаваше
въпроса: “Колко ще струва това?” Проблемът беше, че липсваше критерий, с помощта на който
съвета да е в състояние да оцени и да реши кои програми би трябвало да бъдат приети.  Накрая
говори Кларк Ризонър. Кларк беше човекът, който в този момент всички искаха да чуят. Когато по
време  на  съвещанията  на  ръководството  се  получаваха  обърквания,  той  обикновено  правеше
кратки изказвания и повечето от присъстващите се съгласяваха с него. Не че идеите му бяха по-
добри, защото често пъти хората не бяха съгласни с него. Но силата на личностното му излъчване
правеше така, че каквото и да кажеше, то изглеждаше разумно в този момент. Какъв е проблемът в
тази случка? В тази църква се съревноваваха многопосочни сили, за да спечелят вниманието. В
резултат  от  това  имаше  две  неща:  конфликт  и  една  църква,  която  се  стремеше  да  върви
едновременно в няколко различни посоки. Ако потърсите в тълковния речник определението на
думата  “водя”,  вие  ще  откриете  следното  определение:  “да  направлявам,  да  контролирам,  да
насочвам.”  Когато водите  кола,  това  означава  че  я  направлявате,  контролирате  и  насочвате  по
улицата. Когато забивате пирон, вие го направлявате, контролирате и насочвате в дървото. Всяка
църква е водена от някой. Зад всичко, което се случва се предполага, че съществува управляваща
сила и контрол. Тя може да не е назована и за мнозина може да е непозната. По-вероятно е за нея
никога да не се гласува. Но тя е там и оказва влияние върху всяка проява в живота на църквата.
Каква е движещата сила във вашата църква?

Църкви, ръководени от традицията
В църквите, които са движени от традицията, хората се придържат към фразата: “Ние винаги

сме  правили това  по този начин.”  Целта  на  подобни църкви  е  да  се  увековечи  миналото.  На
промяната  почти  винаги  се  гледа  като  на  нещо  отрицателно  и  упадъка  се  възприема  като
“стабилност.” По-старите църкви имат склонност да се придържат към правила и ритуали, докато
по-младите църкви са склонни да се подчиняват на чувството за цел и мисия. В някои църкви
традицията може да се окаже такава движеща сила, че всичко останало, включително волята на
Бога,  се  превръща  в  нещо  второстепенно.  Ралф  Нейбър  казва,  че  последните  думи  на  една
умираща църква са: “Ние никога не сме правили това по този начин.”

Църкви, ръководени от личности
В тази църква най-важният въпрос е: “Какво иска лидерът?” Ако пастирът от дълго време е

служил в тази църква, много е вероятно той да е движещата личност в нея. Но ако в църквата
пастирите се сменят през няколко години, в такъв случай е много вероятно някой член на църквата
да играе ролята на скрита движеща сила. Един очевиден проблем на църквата, която е доминирана
от една личност е, че нейната програма и цели се определят преди всичко от опита, нуждите и
безпокойствата на лидера, а не от волята на Бога или от нуждите на хората. Друг проблем е, че
църквата, която е доминирана от една личност преминава в застой, когато тази личност я напусне
или умре.  

Църкви, ръководени от финансите
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Въпросът,  който доминира в умовете на членовете на подобни църкви е:  “Колко ще струва
това?” Изглежда, че за тях няма нищо по-важно от финансите. Най-разгорещеният дебат в подобни
църкви е дебатът за бюджета на църквата. Въпреки, че разумното ръководство и контролът над
паричните средства са важни неща за една здрава църква, финансите никога не трябва да бъдат
определящ фактор. По-важното е дали Бог иска църквата да направи нещо или не. Църквите не са
създадени, за да печелят пари. Основният въпрос, който всяка църква трябва да си задава не е
“Колко пари спестихме,” а “Колко хора бяха спасени благодарение на дейността ни?” Забелязал
съм, че много църкви в младите си години са били ръководени от вярата, но после започват да се
ръководят от финансовите съображения.

Църкви, ръководени от програми
Неделното училище, програмите за работа с жените, хорът и групите за работа с младежите и с

децата  са  добри  примери  за  програми,  които  често  пъти  играят  ролята  на  ръководни  сили  в
църквите. В подобни църкви цялата енергия е съсредоточена в поддържането и изпълнението на
програмите на църквата. Често пъти целта на такава църква несъзнателно се измества и вместо да
се занимава с духовното израстване на хората, тя се занимава с механичното набиране на хора и
най-важната част на църквата става групата, която разпределя длъжностите между членовете й. В
резултат от това ефективността на програмите се понижава и хората, които са включени в тяхното
изпълнение се обвиняват помежду си, че не работят достатъчно упорито. Но никой не си задава
въпроса какъв е смисълът от такава програма и не би ли трябвало тя да бъде прекратена.

Църкви, ръководени от сградите
Веднъж Уинстън Чърчил казал: “Ние оформяме сградите, а след това сградите оформят нас.”

Твърде често членовете на някоя църква са толкова нетърпеливи да се сдобият с красива сграда, че
изразходват за тази цел повече средства, отколкото са в състояние да си позволят. Плащанията за
поддържане  на  сградата  се  превръща  в  основен  разход  в  техния  бюджет.  По  тази  причина
средствата, които първоначално са били определени за мисионерски дейности се пренасочват за
изплащане  на  банковите  заеми  за  сградата  и  от  това  страда  истинската  дейност  на  църквата.
Всичко се завърта в един омагьосан кръг, все едно, че кучето си гони опашката. В други случаи
църквите  позволяват  ограничените  капацитетни  възможности  на  по-малките  им  сгради  да
ограничават  израстването  им.  Оставането  в  една  историческа,  но  неподходяща  сграда  не  би
трябвало  да  има  приоритет  пред  достигането  до  невярващите  чрез  увеличаване  на  броя  на
членовете на църквата.

Църкви, ръководени от търсещите
Ръководени от искреното си желание да достигнат до невярващите и да ги спечелят за Христос,

като  се  приспособяват  към  съвременната  култура,  някои  църкви  позволяват  на  нуждите  на
невярващите да се превърнат в тяхна основна движеща сила. Основният въпрос, който си задават
такива  църкви  е:  “Какво  искат  невярващите?”  Въпреки,  че  трябва  да  сме  чувствителни  към
нуждите, болките и интересите на търсещите хора и въпреки, че е разумно евангелизаторските
служби да се организират с отчитане на техните нужди, ние не можем да си позволим търсещите
да  определят  общата  програма  за  работа  на  църквата.  Една  от  целите  на  Бога  за  църквата  е
евангелизацията,  но  това  не  трябва  да  става  за  сметка  на  пренебрегване  на  другите  й  цели.
Привличането  на  търсещите  представлява  първия  етап  от  процеса  на  създаването  на
последователи,  но  този етап не  трябва  да  се  превръща в  основна  движеща сила  на  църквата.
Въпреки, че за бизнеса е най-добре да се съобразява с изискванията на пазара (т.е. да се дава на
клиента това, което иска), църквата има по-висш призив. Църквата трябва да е  чувствителна към
хората, които търсят Бога, но не трябва да им позволява те да определят програмата й. Длъжни сме
да приспособяваме начина си на общуване към заобикалящата ни култура, без да възприемаме от
нея греховните елементи или да се пристрастяваме към тях.

Библейската формула: целенасочени църкви
Днес има нужда от църкви, които се стремят да постигат целите си, а не да бъдат движени от

други сили. Тази книга е написана, за да предложи една нова формула – целенасочена църква –
като  една  библейска  и  здравословна  алтернатива  на  традиционните  начини,  по  които  са
организирани и действат църквите. В тази формула има две основни неща. Първо, има нужда от
нова  перспектива.  Трябва  да  започнете  да  гледате  на  всичко,  което  прави  църквата  ви  през
призмата на петте новозаветни цели и да разбирате какво е имал предвид Бог за църквата, за да
бъдат в равновесие всички тези 5 цели.  Второ,  тази формула изисква да се  създаде процес за
постигане на целите на църквата. В тази книга аз обяснявам процеса, който използваме в църквата
в  Седлбек,  което  ни  даде  възможност  да  изживяваме  15  години  здравословно  и  постоянно
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израстване. Това не е някаква теория за “кулата от слонова кост.” Тя е изпитана в живота в една
реална църква в продължение на 15 години и е  създала една от най-големите и бързорастящи
църкви в американската история. Тя дава вълнуващи резултати в хиляди други църкви в Америка,
Австралия, Европа и Азия. Църквата ви, независимо от нейната големина или местоположение, би
станала  по-здрава,  по-силна и по-ефективна,  ако  се  превърне  в  целенасочена  църква.  Апостол
Павел казва, че Бог ще оценява, дали градим на основа, която ще издържи: “работата на всеки
ще се види ясно и същия този огън ще изпита работата на всеки, за да определи каква е. И ако
работата на някого – онова, което е построил върху основата – издържи, този човек ще получи
награда” (1Кор.3:13-14).  Силните църкви са изградени върху някаква цел!  Когато се фокусира
върху всичките пет цели на църквата от Новия Завет, църквата ви ще развие в себе си здравият
баланс, който прави възможен постоянния растеж. Пр. 19:21 гласи: “Има много помисли в сърцето
на човека,  но  намерението Господно,  то  ще устои.”  Плановете,  програмите  и  личностите  са
кратковременни, а Божията цел е вечна.

Важното е църквата да е целенасочена
Нищо не е по-важно от целта. Стартовият въпрос на всяка църква би трябвало да бъде: “Защо

съществуваме?”  Докато  не  си  изясните  защо съществува  църквата  ви,  вие  нямате  фундамент,
нямате мотивация и нямате насока за работата си. Ако помагате на една нова църква да започне
работата си,  първата ви задача е  да определите целта на църквата си.  Далеч по-лесно е да се
създаде правилен фундамент при основаването на църквата,  отколкото да се пренастройва към
новата  цел  една  църква,  която  е  съществувала  от  години.  Ако  обаче  работите  в  някоя
съществуваща църква,  която е достигнала до застои в развитието си или потъва в упадък или
просто е обезкуражена, вашата най-важна задача е да предефинирате отново целта си. Забравете за
всичко  останало,  докато  новата  цел  не  бъде  възприета  и  не  намери  място  си  в  умовете  на
членовете на вашата  църква.  Повторно си  създайте  ясна представа  за  това,  какво Бог  иска да
правите  в  църквата  си  и  чрез  нея  –  в  обществото,  в  чиято  среда  се  намирате.  Нищо не  е  в
състояние по-бързо да съживи една обезкуражена църква от това тя повторно да открие своята цел.
Когато се подготвях да създам църквата в Седлбек, един от най-важните фактори, който открих
при моите изследвания беше, че растящите и здрави църкви притежават ясна представа за себе си.
Те осъзнават смисъла на  съществуването си и са  целеустремени към постигане  на целите  си,
защото знаят точно какво Бог ги е призовал да правят. Те знаят какво трябва да правят и какво не
трябва да правят! Дали църквата ви има ясна представа за какво съществува и какви са целите й?
Ако запитате обикновените членове на църквата защо съществува църквата им, вие ще получите
най-различни отговори. Повечето църкви нямат ясно съзнание за собственото си съществувание.
Църковният  консултант  Вин  Арн  веднъж  ми  разказа  за  едно  свое  изследване.  Той  изследвал
членовете на почти 1000 църкви, като им задавал въпроса: “Защо съществува църквата?” И какви
били резултатите? 89% от интервюираните членове казали: “Целта на църквата е да се грижи за
нуждите на семейството ми и за моите нужди.” За много хора ролята на пастира е да се грижи за
овцете,  които  вече  се  в  кошарата  и  да  не  изгуби  много от  тях.  Само  11% казали:  “Целта  на
църквата е да спечели невярващите за Исус Христос.” На пастирите на тези църкви бил задаван
същия въпрос. Удивително е, че резултатите били точно обратни. 90% от интервюираните пастири
казали,  че  целта  на  църквата  е  да  завоюва невярващите  и само 10% отговорили,  че  целта  на
църквата е да се грижи за нуждите на членовете си. При това положение има ли някой, който да се
учудва, защо в днешните църкви има конфликти, объркване и упадък? При положение, че пастирът
и членовете на църквата нямат съгласие помежду си даже по въпроса защо съществува църквата,
тогава конфликтите и несъгласието за всичко останало са неизбежни. Църквите биват създавани по
най-различни причини. Понякога тези причини са неправилни: съперничество, деноминационна
гордост,  с  цел  да се  прослави някой лидер или по някакви други неоснователни мотиви.  Ако
движещата  сила  на  една  църква  не  е  библейска,  нейното здраве  и израстване  никога  няма да
съответстват на онова, което Бог е предвидил. Силните църкви се основават не върху програми,
личности или други остроумни изобретения. Те се изграждат върху вечните цели на Бога.

Глава 4 
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Фундаментът за една здрава църква

Исус му отвърна: … върху този камък ще построя църквата си… (Мат. 16:17-18)

(Павел): Според дарбата, която Бог ми даде, аз поставих основата като мъдър
майстор-строител. (1Кор. 3:10)

Преди няколко години купих един парцел земя в планината зад националния парк “Йозмайт” и
си построих дървена вила. Въпреки помощта на баща ми и на някои приятели, аз работих 2 години
за да я завърша, тъй като не бях в състояние постоянно да се занимавам с нея. Когато започнах да
строя,  загубих цяло лято само за полагането на фундамента.  В началото трябваше да разчистя
строителната площадка в гората и да отрежа и изкореня 37 огромни борови дървета. След това
трябваше да изкопая 20 метров изкоп с дълбочина 1,5 м за изграждане на дренажна преграда и да
го напълня с чакъл, защото почвата беше много влажна и подпочвената вода стигаше почти до
повърхността. След 10 изтощителни седмици всичкото, с което можех да се похваля като резултат
от усилията ми беше един подравнен правоъгълен бетонен фундамент. Бях много обезкуражен. Но
баща ми,  който през живота  си беше изградил повече от 110 църковни сгради ми каза:  “Горе
главата, синко! След като си привършил с полагането на фундамента, ти вече си свършил най-
трудната  и  най-важната  работа.”  Фундаментът  определя  както  размера,  така  и  здравината  на
сградата. Не можете да изградите сграда, която да излиза извън площта на фундамента си. Същото
е в сила и за църквите. Църква, която е построена върху неподходящ или погрешен фундамент
никога няма да достигне височината, която Бог иска да достигне. Тя ще се срути, когато надхвърли
здравината на основата си. Ако искате да построите здрава, силна и растяща църква, вие трябва да
отделите достатъчно време за изработването на здрав фундамент. Това става чрез изясняването в
ума  на  всеки  член  на  църквата  защо  точно  съществува  тя  и  с  какво  трябва  да  се  занимава .
Съществува невероятна сила в това да притежавате ясно определение за целта си. Ако е кратко, за
да може всеки да го запомни наизуст, то ще даде пет чудесни плодове за църквата ви.

Ясното определение за целта на църквата изгражда морал
Моралът  и  мисията  винаги  вървят  заедно.  В  1Кор.1:10  се  казва:  “всички  да  сте  съгласни

помежду си и да няма разногласия сред вас, а да бъдете напълно единни в помислите и целите
си.” Забележете, че Павел казва, че ключът към хармонията в църквата е да бъдем обединени по
отношение на нейната цел. Ако целта към която се стремите не е ясна, тогава моралът ви ще бъде
нисък.  Църквата  в  Седлбек  притежава  необикновено  висок  морал  и  атмосфера  на  хармония.
Когато хората работят заедно за достигането на една велика цел,  те нямат време да спорят за
дреболии.  Когато гребете с всички сили в лодката,  вие нямате време да я клатите!  Ние сме в
състояние да поддържаме атмосферата на топло приятелство, независимо от огромния растеж на
църквата ни, защото членовете й посвещават усилията си за достигането на общата цел. В Пр.
29:18 се казва:  “Дето няма пророческо видение,  людете се разюздват.”  С други думи казано:
“Когато не е ясна посоката, към която се стремят, хората страдат.” Много църкви буквално едва
преживяват, защото нямат ясна представа за целта си. Те се тътрят от неделя до неделя, защото са
загубили целта,  към която вървят.  Църква без цел и мисия в края на краищата се превръща в
музеен експонат на традициите от миналото. Нищо не обезкуражава повече църквата от липсата на
яснота  защо  съществува.  Същевременно,  най-бързият  начин  да  се  съживи  една  замряла  или
западаща църква е да се потвърди отново Божията цел за нея и да се помогне на членовете й да
осъзнаят огромните задачи, които Христос е възложил на църквата.

Ясната цел намалява объркването и безпокойствата
Определянето на целта намалява объркването и безпокойствата, защото ни дава възможност да

забравим за нещата, които всъщност са маловажни и на практика ни отклоняват от целта. В Ис.
26:3 се казва, че Бог дава съвършен мир на онези, които неотклонно вървят към целта, която им е
посочил и твърдо му вярват. Яснотата за целта не само ни казва какво да правим, но и какво да не
правим. Сигурен съм, че ще се съгласите, че църквата ви не разполага с достатъчно време, за да
направи всичко. Добрата новина е, че Бог не очаква вие да правите всичко. Впрочем, има само
няколко  неща,  които  наистина  си  заслужава  да  се  правят  на  първо  място!  Тайната  на
ефективността  е  да знаем кое  наистина е  значимо и да го  вършим,  а  за  останалото да не се
безпокоим. Като пастир аз научих, че всеки човек има своя представа за това, с какво трябва да се
занимава църквата. Мога да ви представя следното определение за първия духовен закон, което
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според някои хора гласи: “Бог ме обича и всички хора имат прекрасен план за живота ми!” Хората
винаги казват: “Църквата трябва да направи това” или “Църквата трябва да направи онова.” Много
от тези предложения наистина са за благородни дейности, но не в това е проблемът. Критерият за
оценка на подобни предложения винаги трябва да бъде: “Дали тази дейност изпълнява някоя от
целите,  които  Бог  е  поставил  пред  църквата  ви?”  Ако  предложението  удовлетворява  този
критерий,  тогава  можете  да  обсъждате  как  да  го  осъществите.  Но  ако  не  удовлетворява  това
изпитание, не трябва да му позволявате да ви отклонява от онзи план, който Бог е съставил за
църквата ви. Ако нямате писмено определение на целта на вашата църква, вие много лесно ще се
объркате от всички изкушения да се отклонявате от целта си, които постоянно ще ви се натрапват.
Може би сте се чувствали така, както се е чувствал Исая: “Напразно съм се трудил, за нищо и
напусто съм изнурявал силата си” (Ис. 49:4).  Опитите да се води една църква, без ясно да се
определя целта на движението й приличат на карането на кола в мъглата. Ако не виждате накъде
вървите, има много голяма вероятност да катастрофирате. В Як. 1:6-8 се казва: “който се съмнява
е като морска вълна, подхвърляна и блъскана от вятъра. Такъв човек се двоуми и в действията си
е колеблив, затова да не се надява, че ще получи нещо от Господа.” С други думи: “Животът на
човека, чиято вяра е раздвоена, ще разкрива нестабилността му на всеки завой.” Когато църквата
забрави за целта си, за нея е трудно да реши кое е важно. Една нерешителна църква е нестабилна и
почти всичко може да я отклони от пътя й. Тя ще се колебае относно приоритетите си, целите си и
програмите. Ще върви в една посока, после в друга, в зависимост от това кой я води в съответния
момент, а понякога църквите просто се въртят в кръг.

В целенасочената църква, когато сте определили посоката си на движение, е много по-лесно да
се вземат решения и има по-малко объркване. Първо определете ролите си и след това определете
целите си. След като бъдат изяснени целите на църквата ви, всяка задача, която е насочена към
постигане на тези цели получава автоматично одобрение. Всеки път, когато някой предложи да се
направи нещо, вие трябва просто да се запитате: “Дали това ще способства за постигане на някоя
от целите ни?” Ако отговорът е положителен, направете го. Ако отговорът е отрицателен – не го
правете.

Ясната цел дава възможност за концентриране
Фокусираната светлина притежава удивително голяма сила. Разсеяната светлина не притежава

никаква сила.  Например, ако фокусирате слънчевите лъчи с увеличителна лупа, вие можете да
запалите лист хартия. Но ако светлината не е фокусирана, вие няма да можете да направите това.
Когато светлината бъде фокусирана даже на едно по-високо ниво, например като лазерния лъч, тя
може да среже даже стоманена плоча.  Принципът на концентрирането работи и в други области.
Фокусираният  живот  и  фокусираната  църква  биха  имали  много  по-голямо  влияние  от
нефокусираните. Подобно на лазерен лъч, колкото повече се фокусира една църква, толкова по-
голямо влияние ще оказва тя върху обкръжаващата я среда. Това е така, защото яснотата за целта
ви позволява да концентрирате усилията си. Павел е знаел това и е казал: “Но има едно нещо,
което винаги правя – забравям онова, което е зад мен и правя всичко възможно, за да достигна
това, което е пред мен” (Фил. 3:13). Едно от най-често срещаните изкушения, на което много
съвременни  църкви  стават  жертва,  е  капанът  да  пилеят  усилията  си  за  дреболии.  Те  биват
отклонявани от добри, но не толкова важни начинания, програми и цели. Енергията на църквата се
разсейва и отслабва, а силата се губи. Ако искате църквата ви да има влияние върху заобикалящия
ви свят, вие трябва да концентрирате усилията си върху важните неща. Учудвам се колко много
християни нямат ясна представа каква е  основната цел на църквата им.  Една стара поговорка
казва: “Най-важното нещо е постоянно да се следи най-важните неща да бъдат на първото място.”
По мое мнение, повечето църкви се опитват да правят твърде много неща. Това е една от най-
пренебрегваните пречки за  изграждане на здрава църква:  ние изтощаваме и износваме хората.
Твърде често малките църкви се включват във всякакви дейности, събития и програми. Вместо да
се концентрират,  така както е правил Павел,  те  се  бъхтят да вършат 40 разнопосочни неща и
пропускат възможността да бъдат добри в която и да е от тях. Колкото по-стара става църквата,
толкова по-вярна е тази истина. В работният й списък продължават да се добавят нови програми и
дейности,  без от него да отпада някоя от старите програми и дейности.  Запомнете,  нито една
програма не може да трае вечно.  Когато съставяте работния списък от програми и дейности в
църквата си, добре е да си задавате въпроса: “Бихме ли се заели сега да правим това, ако вече не го
правехме?”  Раздутият  църковен  календар  изсмуква  енергията  на  църквата  ви.  За  здравето  на
църквата ви е от съществена важност периодично “да почиствате къщата”, т.е. да се отказвате от
работата по програми, които са надживели целите си. Когато конят е умрял, той трябва да бъде
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изхвърлен! Когато  започнах  църквата  в  Седлбек,  през  първата  година  ние  предлагахме  само
неделно  богослужение  и  ограничена  програма  от  църковни  дейности  и  не  се  опитвахме  да
поддържаме пълната програма от църковни дейности. Например, докато не стигнахме до средна
посещаемост от 500 човека,  ние нямахме програма за  работа  с  младежите,  а  преди да  имаме
средна посещаемост от 1000 човека, ние нямахме програма за работа със самотните хора.  Ние
решихме, че никога няма да започваме нова програма или дейност, без преди това да разполагаме с
човек, който да я води. Ако не се появи лидер, ние чакаме да дойде определеното от Бога време, за
да започнем някоя дейност. Когато на сцената се появи подходящият лидер, ние започваме новата
дейност. Този план ни помогна да се концентрираме да вършим много добре малко на брой неща.
Чак  след  като  установим,  че  някоя  дейност  се  извършва  на  едно  приемливо добро  ниво,  ние
започваме да обмисляме да добавим нова дейност към работната си програма. Ние не се опитваме
да вършим всичко едновременно. Има разлика между това човек да е способен и да е резултатен.
Питър Дрюкер казва: “Да си способен означава да правиш нещата както трябва, а да си резултатен
–  да  правиш    само   онова  което  трябва.”  Много  църкви  са  способни,  добре  организирани  и
поддържат широка програма от дейности. Но въпреки, че се занимават с много дейности, тяхната
производителност е ниска, защото енергията им се прахосва за незначителни неща. Това прилича
на  подреждането  на  столовете  на  палубата  на  кораба  “Титаник.”  Всичко  може  да  изглежда
прекрасно,  но  няма  никакъв  смисъл,  защото  корабът  потъва!  Не  е  достатъчно  църквата  да  е
способна. Тя трябва да е добре организирана, за да върши само онова, което е необходимо. Бог
иска  църквите  да  са  резултатни  и  да  принасят  плод.  Малкото наистина  резултатни  църкви са
концентрирани  около  целта  си.  Ако  постоянно  гледате  към  целта  си,  вие  ще  поддържате  в
правилен порядък приоритетите си и църквата ви ще бъде фокусирана.

Ясната цел стимулира съвместната работа
Хората  искат  да  станат  членове  на  църква,  която знае  накъде  върви.  Когато  църквата  ясно

обявява за къде се е запътила, хората с желание искат да се качат на борда. Това е така, защото
всеки човек търси нещо, което да придаде смисъл, цел и посока на живота му. Когато Ездра казал
на хората какво очаква Бог от тях да направят, те му отговорили: “Стани, защото това нещо на
тебе принадлежи; и ние сме с тебе;  бъди храбър и действувай” (Ездра  10:4).  В един по-нов
превод на английски този стих звучи така: “Кажи ни какво да правим, за да бъдат нещата както
трябва и ние напълно ще се съгласим с теб.” Апостол Павел винаги ясно е обявявал целта си. По
тази причина хората са искали да бъдат част от онова, което той е правел. Това е особено вярно за
църквата във Филипи.  Филипяните били толкова пленени от работата Павел,  че постоянно му
оказвали финансова подкрепа (виж Фил.  4:15).  Ако искате членовете на църквата  ви да бъдат
въодушевени от нея, активно да я поддържат и щедро да я даряват, вие сте длъжни нагледно да им
обяснявате  накъде  точно  върви  църквата  ви.  Някога  качвали  ли  сте  се  на  погрешен  самолет?
Веднъж се качих на самолет, който си мислех, че пътува за Сент Луис, но той всъщност летеше за
Канзас. Аз научих един важен урок:  Проверявай за къде отлита самолета преди да се качиш на
него, иначе по-късно болезнено ще поправяш грешката си! Вие не бихте се осмелили да се качите
на автобус, без предварително да знаете за къде пътува, поради това не би трябвало да очаквате
хората да се присъединят към църквата ви, без да знаят за къде се е запътила. Аз искам да се уверя,
че потенциалните членове на нашата църква в Седлбек знаят накъде е тръгнала,  поради което
нашето писмено определение за целта на църквата се обяснява в най-големи подробности на всеки
човек, който иска да се присъедини към нея и то  преди да се е присъединил. Никой не може да
стане член на църквата Седлбек без преди това да е преминал подготвителен курс за нови членове
и да е  подписал договор за  членство,  в  който се включва изискване за  оказване на помощ за
постигане  на  целите  на  Седлбек.  Пр.  11:27  гласи:  “Който  усърдно  търси  доброто,  търси  и
благоволение”  или с  други думи “Който търси доброто ще бъде  уважаван.”  Кажете ясно на
хората накъде се е  запътила църквата ви и това ще ги стимулира да се  присъединят към нея.
Обявете целите на църквата и нейните приоритети в подготвителния курс за бъдещите й членове.
Обяснете ясно стратегията и структурата на вашата църква. Това няма да позволи на хората да се
присъединят към нея  с  погрешни представи.  Ако  позволявате  на  хората  да  стават  членове  на
църквата ви без да разбират целите й, вие си търсите белята. Новите членове, особено онези, които
идват от други църкви, често пъти имат лични идеи и представи за това, какво трябва да прави
църквата. Ако ясно не им обясните всичко предварително, тези неща в последствие ще ви създадат
проблеми и конфликти. Хората, които  идват във вашата църква носят със себе си културния багаж
от  предишната  си  църква  и  може  да  имат  определени  очаквания,  които  църквата  ви  няма
намерение да удовлетвори. Този факт ми се изясни в първите дни на Седлбек, даже преди да бяхме
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започнали първите си публични богослужения. Един от хората, който посещаваше домашната ни
група за изучаване на Библията, преди това беше членувал в продължение на 20 години в една
голяма и известна църква от нашия район. Всеки път,  когато започвах да планирам нещо, той
казваше: “Не, в старата ми църква не постъпваха по този начин” и това се превърна в постоянно
повтарящ се припев. След като го слушах в продължение на 8 седмици, аз му казах: “Разбираш ли,
ако искаш църква, която да е точно като старата ти църква, защо просто не се върнеш в нея? Тя се
намира само на двадесетина километра от тук.” Той послуша съвета ми и ни напусна заедно с
цялото си семейство от 5 човека. По онова време това представляваше 30% от състава на групата и
при това той даряваше 10% от дохода си! По онова време постъпката му ме шокира, но сега когато
се връщам в спомените си за тази ситуация, аз съм убеден, че това беше едно от най-важните
решения, което определи съдбата на църквата в Седлбек. Ако се бях вслушал в съветите на този
човек, Седлбек щеше да представлява просто един клон на другата църква и бъдещето ни щеше да
бъде съвършено различно.  Аз научих два важни урока за лидерството: Първо, вие не трябва да
позволявате  на  оплакващите  се  да  определят  с  какво  ще  се  занимава  църквата.  Това  би
представлявало отказ от лидерство на църквата. За нещастие, колкото по-малка е църквата, толкова
по-влиятелни са най-отрицателно настроените й членове. Освен това опитът ме научи, че най-
доброто време за откриване на различията между представите на потенциалните нови членове за
задачите, целите, организацията и стратегията на вашата църква е преди те да се присъединили
към нея. Ако обясните целите на църквата пред хората, още преди те да са станали нейни членове,
това би помогнало на някои хора да осъзнаят, че е по-добре да си потърсят друга църква.

Ясната цел помага при оценяването
В 2Кор. 13:5 се казва: “Себе си проверявайте дали живеете във вярата. Себе си изпитвайте.”

Как  се  самооценява  една  църква?  Не  като  се  сравнява  със  другите  църкви,  а  като  си  задава
въпроса: “Дали правим това, което Бог иска от нас да правим?” и “Колко добре правим това?” Така
както казва Питър Дрюкер: “С какво трябва да се занимаваме?” и “Как си вършим работата?” Това
са двата най-важни въпроса за самооценка на църквата ви. Определението на целта на църквата ви
трябва да се превърне в стандарт, чрез който да измервате здравето и растежа на църквата си. Няма
абсолютно никаква връзка между големината и здравината на църквата. Една църква може да е
голяма и силна или голяма и слабохарактерна. По същия начин църквата може да бъде малка и
силна или малка и мекушава. Голямото не е задължително по-добро, нито по-малкото автоматично
е по-добро. По-добре е да си по-добър! Целта на тази книга не е да направи църквата ви толкова
голяма, колкото е църквата в Седлбек. Тя не се занимава с размера на църквата. Важното нещо е
следното:  Църквата ви  ще бъде по-здрава  и по-силна,  когато  е  целенасочена.  Превръщането в
целенасочена църква отнема време – това не става изведнъж, нито даже за 6 месеца. Може да ви
отнеме  няколко  години,  за  да  направите  тази  промяна.  Ако  искате  църквата  ви  да  стане
целенасочена, вие трябва да я преведете през следните четири критични етапа: (1) Да определите
целите си. (2) Да ги съобщавате на всички членове на църквата и то не веднъж, а регулярно. (3) Да
промените организацията на църквата, за да съответства на целите й. (4) Да прилагате стремежа за
постигане  на  целите  във  всяка  дейност  на  църквата  си.  Аз  ще  опиша всяка  от  тези  задачи  в
следващите глави от тази книга.

Глава 5 

Определяне на целите на вашата църквата 

Но ви умолявам, братя и сестри, в името на нашия Господ Исус Христос, всички да сте
съгласни помежду си, а да бъдете напълно единни в помислите и в целите си. (1Кор. 1:10)

Докато бях студент в семинарията в Тексас, веднъж се съгласих да помогна на лидерите на една
голяма църква, които искаха независим експерт да оцени общата програма за работа на църквата
им. В миналото си тази църквата била силен и бликащ от живот свидетел за Христос и имаше
историческа репутация. Бях малко притеснен, когато паркирах край масивната сграда от червени
тухли,  тъй като това  беше първата си  изява като  църковен консултант.  Антрето към залата  за
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събрания  беше  декорирано  с  портретите  на  мъже,  които  бяха  служили  като  пастири  през
последните 100 години. Това беше църква с история! Когато седнахме, за да направим първата си
среща, аз попитах групата събрани лидери: “Как вие самите оценявате работата на църквата си?”
Повечето от хората изразиха задоволството си. Един от тях направи следното обобщение: “Ние
имаме здрава църква.” Но когато се задълбочих малко повече в изследването си, аз открих, че
църквата беше здраво заспала! Въпреки че от теологична гледна точка учението й беше здраво, в
духовно  отношение  нищо  забележително  не  се  случваше  в  нея.  Сградите  й  бяха  платени,  не
дължеше пари на банките и лидерите й бяха станали мързеливи и летаргични. Както бе казал
пророк  Амос:  “Горко  на  охолните  в  Сион”  (Ам.  6:1),  тяхната  болест  на  “охолството”  бавно
убиваше църквата. Тъй като ме бяха наели да бъда техния лекар, аз им дадох следното просто
предписание: Повторно определете целта на църквата си.

Как да водите църквата за да определи цели си. Воденето на църквата за да открие целите си
според Новия Завет е едно вълнуващо приключение. Не го правете прибързано. Не разваляйте
радостта от откритието, като просто кажете на всички членове какви са целите на църквата по
време на някоя проповед. Мъдрите лидери осъзнават, че хората ще оценят в мислите и с устата си
онова, което им е казано, но с убеденост ще се придържат към това, което сами са открили. Вие
изграждате  фундамент  за  дълготрайно  здраве  и  растеж.  Вълнуващо  е  да  се  наблюдава  как
апатичните членове се изпълват с ентусиазъм, докато повторно открият как Бог иска да използва
тях и църквата им. По-късно ще обясня четирите стъпки, които трябва да направите, когато водите
църквата си да определи или повторно да препотвърди целите си.

Проучете какво казва Библията. Започнете с проучване на откъси от Библията с участието на
цялата  църква.  Преди  за  създам  църквата  в  Седлбек,  аз  отделих  6  месеца  за  интензивно  и
самостоятелно изучаване  на откъсите от Библията,  посветени на  църквата и  това е  описано в
книгата ми “Методи за динамично изучаване на Библията”.  По време на първите месеци след
основаването на църквата аз поведох нашето младо църковно общество през същото изучаване и
ние заедно проучихме всички стихове от Библията, в които се говореше за църквата. Някои от
стиховете, които може да включите в своето проучване са следните: Мат. 5:13-16; 9:35; 11:28-30;
16:  15-19;  18:19-20;  22:36-40;  24:14;  25:34-40;  28:18-20;  Марко 10:43-45;  Лука 4:18-19;  4:43-45;
Йоан 4:23; 10:14-18; 13:34-35; 20:21; Деян.1:8; 2:41-47; 4:32-35; 5:42; 6:1-7; Рим. 12:1-8; 15:1-7;
1Кор.12:12-31; 2кор.5:17-6:1; Гал. 5:13-15; 6:1-2; Еф. 1:22-23; 2:19-22; 3:6; 3:14-21; 4:11-16; 5:23-24;
Кол. 1:24-28; 3:15- 16; 1Сол. 1:3; 5:11; Евр. 10:24-25; 13:7,17; 1Пет. 2:9-10; 1Йоан 1:5-7; 4:7-21;

Гин Мимс е написал една прекрасна малка книжка, озаглавена “Царски принципи за растеж на
църквата”, която може да бъде използвана като ръководство, когато цялата църква проучва целите
си. Докато водите църквата си в това проучване, има няколко неща, които трябва да имате предвид:
 Наблюдавайте службата на Христос на земята. Питайте се: “Какво правеше Исус, когато беше

тук?  Какво  би  направил  той,  ако  днес  беше  тук?  Различните  елементи  от  служението  на
Христос трябва да са ясно видими в днешната му църква. Онова, което е правил, докато е бил
тук във физическото си тяло, сега той иска да бъде продължавано от църквата, която е неговото
духовно тяло.

 Вгледайте  се  в  образите  и  имената  на  църквата.  Новият  Завет  предлага  много аналогии за
църквата:  тяло,  невяста,  семейство,  стадо,  общество  и  армия.  Всеки  от  тези  образи  оказва
огромно влияние върху това,  което трябва да бъде църквата и върху онова, което трябва да
прави.

 Вглеждайте  се  в  примерите  на  църквите  от  Новият  Завет.  Питайте  се:  “Какво  са  правили
първите църкви?” В Библията има различни модели. Църквата в Ерусалим е била различна от
църквата в Коринт. Църквата във Филипи е била различна от църквата в Солун. Проучете всяка
местна църква, за която се говори в Новият Завет, включително седемте църкви, за които се
говори в Откровение.

 Вгледайте се в заповедите на Христос. Питайте се: “Какво ни е казал да правим Исус?” В Мат.
16:18  Исус  казва:  “Ще  построя  църквата  си.”  Очевидно  той  е  имал  предвид  някаква
специална цел. Не е наша работа ние да измисляме целите на църквата, ние само трябва да ги
открием.
Помнете,  че  църквата  принадлежи  на  Христос,  а  не  на  нас.  Христос  е  основал  църквата,

изпратил е своя Дух в църквата и един ден ще се върне заради църквата си. Като собственик на
църквата, той вече е определил целите й и те вече не подлежат на обсъждане. Нашето задължение
е  да  разберем  целите,  които  Христос  е  определил  за  църквата  и  да  ги  изпълняваме.  Докато
програмите трябва да се променят при всяко поколение, целите никога не се променят. Ние можем
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да обновяваме стилът на служението си, но никога не трябва да променяме неговата същност.
Търсете  отговори  на  четирите  въпроси.  Когато  проверявате  какво  казва  Библията  за

църквата, търсете отговорите на следните въпроси: Защо съществува църквата?; Какво трябва да
представляваме като църква? (Кой сме ние и какво сме?); Какво трябва да правим като църква?
(Какво иска Бог да бъде свършено в този свят?); Как трябва да го направим? Когато формулирате
отговорите си, фокусирайте се върху природата и задачите на църквата.

Запишете  онова,  което  сте  открили.  Записвайте  всичко,  което  сте  научили  по  време  на
проучването  си.  Не  се  старайте  да  бъдете  кратък.  Записвайте  всичко,  което  мислите,  че  е
необходимо да бъде казано за природата и целите на църквата.  Когато през първата година на
Седлбек правехме това проучване, ние записвахме на ръка всичко, което преценявахме, че е важно
по време на груповите обсъждания. После напечатахме всичко и в резултат се получи документ от
10 страници, съдържащ виждането ни за църквата.  Не се опитвайте да предлагате на църквата
някакво предварително подготвено определение за нейната цел. Просто събирайте информацията.
Винаги е по-лесно да се редактира и да се обобщи онова,  което е  създадено.  Фокусирайте се
единствено да  събирате  и да записвате всички ясно определени цели,  които бъдат  открити от
членовете  на  църквата  по  време  на  проучването  на  Библейските  стихове.  Искам  отново  да
подчертая следното пред пастирите: Не бързайте с приключването на този процес! Вие изграждате
фундаментът, който ще носи всичко останало, което ще правите през следващите години. Въпреки,
че вече знаете целите на църквата, описани в Новият Завет, от съдбоносна важност е църквата ви
да се запознае с всичко, което Библията казва за църквата и запишете заключенията на хората си.

Обобщете  събраните  заключения  в  едно  изречение.  В  края  на  краищата  успяхме  да
кондензираме в едно единствено изречение целия списък с обем от 10 страници със заключения от
проучването  на  Библията  за  целите  на  църквата  и  то  обобщи  онова,  което  вярвахме,  че  е
Библейската цел за църквата ни. Трябва е да направите следното: (1) да обобщите онова, което сте
открили  за  църквата,  като  групирате  сходните  идеи  под  общи  заглавия,  като  например,
евангелизация,  богослужение,  приятелство,  духовна  зрялост  и  служение.  (2)  опитайте  се  да
съберете  всички  тези  основни  направления  в  един  единствен  параграф.  (3)  започнете  да
премахвате ненужните думи и фрази от този параграф, за да намалите обема му до едно изречение.
Кондензирането на определението за цел на църквата ви до размера на едно единствено изречение
е от абсолютна важност. Защо? Защото от определението би имало малка полза, ако то не бъде
запомнено  наизуст  от  всички  членове  на  църквата  ви! Доусън  Тротман  обичаше  да  казва:
“Мислите се разплитат, когато преминат през устните и през пръстите.” С други думи, ако можете
да кажете и да напишете нещо, тогава то е добре обмислено от вас. Ако не сте записали мислите
си на лист хартия, вие не сте ги обмислили добре. Английският есеист Франсис Бейкън веднъж
казал: “Четенето създава човек с широк хоризонт, но писането го прави точен човек.” Когато става
въпрос за съобщаване на целите на църквата, ние трябва да бъдем възможно най-прецизни.

Какви са отличителните черти на ефективното определение на целите на църквата?
То е библейско. Ефикасното определение на целите на църквата съответства на новозаветното

учение за църквата. Помнете: ние не решаваме кои са целите на църквата, а ги откриваме. Христос
е главата на църквата. Той е определил целите преди много години, а сега всяко поколение трябва
да ги препотвърди.

То е конкретно.  Определението трябва да бъде просто и ясно. Най-голямата грешка, която
една църква може да направи, когато създава определението на целите си е да се опитва да включи
в него твърде много неща. Има изкушение да се добавят всякакъв вид добри, но не задължителни
дейности, защото може би се страхуваме да не изпуснем нещо важно. Но колкото повече добавяте
към изречението за определението, толкова повече то се разводнява и толкова по-трудно е да се
изпълни.  Тясната  цел  е  ясна  цел.  Определението  за  целта  на  Дисниленд  е  следното:  “Да
предостави  щастие  на  хората.”  Целта  на  Армията  на  спасението  е  следната:  “Да  превърне
отхвърлените хора в граждани.” Много от определенията за цели са толкова неясни, че не оказват
никакво влияние. Нищо не може да стане динамично, ако не е конкретно. В определенията на
целите на някои църкви се казва: “Църквата ни съществува, за да прославя Бога.” Разбира се, че е
така! Но как точно се постига това? Конкретното определение за целите фокусира енергията ви.
Не се отвличайте по странични дейности. Задавайте си следните въпроси: “Кои са онези неща,
които са най-ясно различими за прослава на Исус на фона на невярващите? Какво е онова нещо
което можем да направим, което е по силите само на църквата?”

То  е  разбираемо. Разбираемото  определение  за  целите  е  достатъчно  кратко,  за  да  бъде
запомняно  наизуст  и  да  бъде  предавано  на  всеки  в  църквата  ви.  Колкото  по-кратко  е
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определението, толкова по-добре. Въпреки, че определението на целите на всяка библейска църква
би трябвало да включва едни и същи елементи, няма нещо, което да им пречи да го съставят по
един свеж и творчески начин. Опитайте се да създадете запомнящо се определение. Като пастир аз
не обичам да признавам това, но хората не запомнят проповеди или речи – те даже не запомнят
части от тях. Те помнят са прости изречения, лозунги и фрази. Не си спомням нито една от речите
на  президента  Джон Кенеди,  но  съм запомнил  твърденията  му:  “Не  питай какво  е  направила
родината  за  теб,  а  се  запитай  ти  какво  можеш  да  направиш  за  родината  си.”  и  “Аз  съм
берлинчанин!”  Не  си  спомням  нито  една  проповед  на  Мартин  Лутър  Кинг,  но  си  спомням
прочутата му фраза: “Аз имам мечта!”

Определението трябва да се  поддава на лесно  измерване.  Трябва  да  сте  в  състояние  да
погледнете към определението на целите на църквата си и да оцените дали църквата го изпълнява
или не. Ще бъдете ли в състояние да измервате постиженията си в края на всяка година? Ако
дейността ви не подлежи на измерване, вие няма да сте в състояние да преценявате ефективността
на  църквата  си.  Отлично  съставеното  определение  за  целите  ще  ви  осигури  един  конкретен
стандарт, с помощта на който ще можете да проверявате, да преоценявате и да подобрявате всяка
дейност  на  църквата  си.  Ако  не  сте  в  състояние  да  оцените  състоянието на  църквата  си  чрез
вашето определение за целите, тогава се връщайте обратно към черната дъска, за да намерите по-
добро решение. Направете го да е измеримо, в противен случай то се превръща само в парадно
средство, но няма да е работен инструмент.

Два прекрасни откъса от Библията
През първите месеци на църквата в Седлбек аз преведох новата ни църква през процеса, който

току-що ви обясних. Най-накрая ние стигнахме до заключението, че независимо от това, че много
откъси от Библията описват каква трябва да бъде църквата и какво трябва да прави, две изказвания
на Исус обобщават всичко, казано в тях: Великата Заповед “Исус отговори: Обичай Господа, твоя
Бог! Обичай го с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си разум!” Това е първата и най-
важна заповед. И втората най-важна заповед е като първата: “Обичай ближния си като себе
си!” Всичко в закона и писанията на пророците е основано на тези две заповеди.” (Мат. 22:37-40)
и Великото Поръчение “Затова идете при всички народи и ги направете мои ученици, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. Учете ги да изпълняват всичко, което съм
заповядал.  И помнете:  аз  ще бъда винаги с  вас  до  края на  света.”  (Мат.  28:19-20)  Великата
Заповед е била дадена от Исус в отговор на един въпрос. Веднъж Исус бил помолен да каже коя е
най-важната заповед.  Той отговорил така:  “Ето ви кондензирано цялото съдържание на Стария
Завет.  Ще ви дам обобщение на Божието Слово.  Всички закони на Бога и казаното от всички
пророци може да бъде кондензирано в следните две задачи: “Обичайте Бога с цялото си сърце и
обичай ближния си като себе си.” По-късно, когато казвал последните си думи на учениците си,
Исус им дал Великото поръчение и им възложил още три задачи: идете и правете хората мои
ученици, кръщавайте ги и ги учете да се подчиняват на всичко, на което съм ви научил. Убеден
съм, че всяка църква се определя от това, към което се стреми, поради което издигам следния
лозунг:  “Решимостта да се  стремим неотклонно да изпълняваме Великата Заповед и Великото
Поръчение ще изгради една велика църква!” Той се превърна в мото на църквата в Седлбек. Тези
два откъса обобщават всичко, което правим в нашата църква. Ако някаква дейност или програма
съответства  на  една  от  тези  заповеди,  ние  я  изпълняваме.  Ние  сме  мотивирани  от  Великата
Заповед  и  от  Великото  Поръчение.  Те  дават  задачи  на  църквата,  върху  които  трябва  да  се
фокусираме до връщането на Христос.

Петте цели на църквата.  Целенасочената църква се стреми към постигане на следните пет
цели:

Цел  1:  Обичай  Бога  с  цялото  си  сърце.  Думата,  която  описва  тази  цел  е  преклонение.
Църквата съществува, за да се покланя пред Бога. Как обичаме Бога с цялото си сърце? Като му се
покланяме! Няма значение, дали правим това когато сме сами, или сме в малка група, или сме
заедно със 100,000 човека. Когато изразяваме любовта си към Бога, ние му се покланяме. Библията
казва: “Покланяй се на Господа, твоя Бог, и само на него служи!” (Мат. 4:10). Забележете, че
покланянето е поставено преди служението. Преклонението е първата цел на църквата. Понякога
ние сме дотолкова заети в работата си за Бога, че нямаме време да дадем израз на любовта си към
него през преклонение. Чрез Библията на нас ни е заповядано да празнуваме Божието присъствие
като възхваляваме Господа и издигаме името му. В Пс. 34:3 се казва: “Величайте Господа с мене и
заедно нека възвеличаем името Му.” 

Цел 2: Обичай ближния си като себе си. Думата, която използваме, за да описваме тази цел е
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служението.  Църквата  съществува,  за  да  служи  на  хората.  Служението  е  демонстриране  на
Божията любов към другите чрез задоволяване на нуждите им и чрез лекуване на болките им в
името на Исус. Когато правите крачка към другите, водени от любов към тях, вие им служите.
Църквата  трябва  да  обслужва  всякакви  нужди:  духовни,  емоционални,  отношения  с  хората  и
физическо здраве. Исус казал, че даже чаша студена вода, предложена в неговото име се счита за
служение и няма да бъде оставено невъзнаградено. Църквата трябва “да подготви светите Божии
хора за делото на служението” (Еф. 4:12).  За нещастие, в много църкви съществува наистина
малко  реално  служение.  Вместо  да  служат,  повечето  от  времето  им  е  заето  от  събирания.
Верността към Бога често се определя от присъствието на събранията, а не от работата, която се
върши и членовете на църквата само седят, пият и се вкисват.

Цел 3: Идете и правете ученици. Ние наричаме тази цел евангелизация. Църквата съществува,
за  да  разпространява  Словото  на  Бога.  Ние  сме  посланици  на  Христос  и  задачата  ни  е  да
евангелизираме света. Думата “идете” във Великата Заповед е в сегашно време и трябва да се
тълкува като постоянно повтарящо се действие.  Всеки християнин е длъжен да споделя Добрата
новина навсякъде, където отиде. Ние трябва да казваме на всички хора за идването на Христос, за
неговата смърт на кръста, за неговото възкресение и за неговото обещание да се върне. Един ден
всеки от нас ще дава отчет пред Бога по отношение на това колко сериозно сме се отнасяли към
тази своя отговорност. Задачата за евангелизирането е толкова важна, че Христос всъщност ни
дава  пет Велики Заповеди, по една във всяко от евангелията и една в Деяния на Апостолите. В
Мат. 28:19-20, Марко 16:15; Лука 24:47-49, Йоан 20:21 и Деян. 1:8. Исус ни поръчва да отидем при
невярващите и да им предадем съобщението за спасението.  Евангелизирането е не само от наша
отговорност, това е и наша огромна привилегия. Ние сме поканени да бъдем част от екипа, който
въвежда хората във вечното семейство на Бога. Не знам по-забележителна кауза, на която човек би
могъл да посвети живота си. Ако знаете какво е лекарството срещу рака, аз съм сигурен, че бихте
направили всичко възможно, за да го съобщите на всички хора, защото това би спасило живота на
милиони хора. Но вие вече знаете нещо много по-добро: на вас ви е възложено да споделяте с
хората евангелието за спасението, което е най-прекрасната от всички новини! Докато има даже
един човек на света, който не е чувал за Христос, църквата има задължението да продължава да
расте. Растежът не е въпрос на избор, това е заповядано от Исус. Ние не трябва да се стремим към
израстване на църквата за наша собствена изгода, а защото Бог иска хората да бъдат спасени.

Цел  4:  Кръщавайте  ги.  В  гръцкия  текст  на  Великото  Поръчение  има  няколко  глаголи  в
сегашно продължително време: идете, кръщавайте и учете. Всеки от тях е част от заповедта да се
“правят ученици.” Идете, кръщавайте и учете са съществени елементи от процеса на правенето на
ученици. На  пръв  поглед  вие  може  да  се  зачудите  защо  Великото  Поръчение  отдава  същото
значение  на  простия  акт  на  кръщението,  приравнявайки  го  с  евангелизирането  и  обучението.
Очевидно Исус  не го е споменал случайно.  Защо кръщението е  толкова важно,  за  да заслужи
включването си във Великото Поръчение? Убеден съм, че това се дължи на факта, че кръщението
символизира една от целите на църквата: членството и оприличаването с тялото на Христос. Като
християни ние сме призвани да принадлежим, а не просто да вярваме. Христос не е имал предвид
да живеем като самотни бойци, тъкмо обратното – ние трябва да принадлежим на Христовото
семейство и да бъдем членове на неговото тяло. Кръщението не е само символ на спасение, то е и
символ на членство. Кръщението не само символизира нашия нов живот в Христос, то онагледява
включването на човека в тялото на Христос. Кръщението казва на света: “Този човек е сега един от
нас!” Когато новоповярвалите биват кръщавани, ние ги посрещаме с превръщането им в членове
на Божието семейство. Ние разполагаме един с друг за да се подкрепваме. Харесва ми начина, по
който  в  един  превод  на  английски  е  преведен  Еф.  2:19:  “Вие  сте  членове  на  собственото
семейство на Бога … и принадлежите на Божия дом заедно с всеки друг християнин .” Църквата
съществува, за да предоставя членство за вярващите.

Цел 5: Учете ги да се подчиняват.  Думата, която обикновено се употребява за описание на
тази цел е ученичеството.  Църквата съществува за да наставлява, т.е. да обучава хората на Бога.
Ученичеството представлява процес, чрез който на хората се помага да стават все повече подобни
на Христос в своите мисли, чувства и действия. Този процес започва, когато вярващият бъде роден
отново по време на кръщението си и продължава през останалата част от живота му. В Кол 1:28 се
казва за Христос: “Ето защо ние продължаваме да го проповядваме. Наставляваме и поучаваме
всеки с пълна мъдрост, за да може всички да бъдат представени пред Бога зрели в Христос.”
Като църква ние сме призовани не само да стигнем до хората, но и да ги обучаваме. След като
човек  реши да  стане  християнин,  той трябва  да  бъде  обучаван и възпитаван.  Отговорност  на
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църквата е да развива хората, за да стигнат до духовна зрялост, защото това е волята на Бога за
всеки вярващ. Павел пише:  “за да подготви светите Божии хора за делото на служението, за
укрепването на Христовото тяло, докато всички ние се съединим в едно във вярата и в пълното
познаване на Божия Син и станем зрели хора,  достигайки висотата на Христос в неговото
съвършенство.” (Еф. 4:12-13) Ако проучите земното служение на Исус вие ще видите, че той е
включвал всички тези пет елемента в работата си (като обобщение вижте Йоан 17). Апостол Павел
не само е изпълнявал тези цели на служението си, но ги обяснява в Еф. 4:1-16.  Петте цели на
първата  църква  в  Ерусалим  са  обяснени  в  Деян.  2:1-47.  Те  са  се  поучавали  един  друг,
принадлежели  са  един  на  друг,  покланяли  са  се  пред  Бога,  служели  са  и  са  евангелизирали.
Определението на целта на Седлбек: Възхваляване:  Ние честваме Божието присъствие чрез
преклонение; Служение: Ние предаваме на хората Божието Слово чрез евангелизация.; Членство:
Ние включваме Божието семейство в нашето приятелство.; Зрелост: Ние обучаваме Божиите хора
чрез ученичество.; Служение: Ние демонстрираме любовта си към Бога чрез служение.

Тези  ключови  думи,  представящи петте  цели  бяха  включени  в  определението  на  целта  на
служението на нашата църква, което е написано по следния начин: “Определението на целта на
Седлбек: Да довежда хората при Исус и да ги прави членове на неговото семейство, да ги развива,
за да стигнат до зрелост, която е подобна на Христовата и да ги подготвя за служението им в
църквата и в живота сред света, за да възхваляват Божието име.”  В това определение има три
важни неща, които искам да подчертая. 
(А)  В  него  се  говори  за  резултати,  а  не  за  дейности.  Включени  са  пет  измерими  резултати.
Повечето църкви, ако въобще имат определение за целта, обикновено говорят за дейности (ние
наставляваме, евангелизираме, покланяме се пред Бога и т.н.). Това прави трудно оценяването и
цифреното представяне на резултатите. В Седлбек ние определяме резултатите, които очакваме да
видим, че се проявяват вследствие на достигането на всяка от петте цели на църквата. За всяка цел
ние  можем да си зададем въпроси като:  “Колко много?  Колко повече  в  сравнение  с  миналата
година?  Колко  човека  бяха  доведени  при  Христос?  Колко  нови  членове  имаме?  Колко  човека
демонстрират духовна зрелост? Кои са признаците за духовна зрелост,  към които трябва да се
стремим?  Колко  хора  бяха  подготвени  и  мобилизирани,  за  да  служат  на  Бога?  Колко  хора
изпълняват  в  задачата,  която  Бог  им  е  възложил?”  Тези  въпроси  измерват  успеха  ни  и  ни
мотивират да оценяваме дали наистина изпълняваме Великата Заповед и Великото Поръчение.
(Б) Искам да отбележа, че определението на целите на Седлбек е съставено по такъв начин, че да
окуражава участието на всеки член на църквата. Хората трябва да са в състояние да виждат по
какъв начин могат да дадат своя принос за постигане на целите на църквата ви. Служението трябва
да бъде обяснено така, че човек не само да повярва в него, но и да е състояние да взема участие в
него.  Ако  вашето  определение  не  дава  възможност  за  лично  участие,  много  малко  ще  бъде
постигнато.
(С) Забележете най-важното, че ние сме подредили петте цели в един последователен процес. Това
е от изключителна важност. За да бъдете целенасочена църква, целите ви задължително трябва да
станат част от някакъв процес. По този начин те могат да бъдат изпълнявани ежедневно. Всяко
определение на целите има нужда от процес, който да го изпълнява. Ако липсва такъв процес, вие
имате някакво теоретично твърдение, което звучи добре, но не дава никакви резултати. 

Вместо да се опитвате да предизвикате растеж на църквата си чрез програми, фокусирайте се
върху израстването  на  хората,  като  ги  включвате  в  този  процес.  Тази  идея  е  сърцевината  на
целенасочената църква. Ако създадете процес за развитие на последователи и се придържате към
него,  тогава  растежът  на  църквата  ви  ще  бъде  здрав,  балансиран  и  постоянен.  Бенджамин
Дизраели е казал: “Тайната на успеха е в постоянството при постигането на целта.”  Прилаганият в
Седлбек процес за достигане целите на Бога се състои от 4 етапа:  (1)  Довеждане на хората в
църквата;  (2) Изграждане на хората;  (3) Обучение;  (4) Изпращане на хората да служат.  Ние ги
въвличаме в църквата като членове; изграждаме ги, за да стигнат до етапа на зрелостта; обучаваме
ги да служат и ги изпращаме да служат на Бога, прославяйки Господа през това време. Това е
всичко! Ние не правим нищо друго.

Ако използвам терминологията на бизнеса, аз ще кажа, че църквата ни е предприятие, което
произвежда последователи на Христос и нашият продукт е промяна на живота на хората, с цел да
заприличат на Христос. Ако целта на църквата е да създава ученици, тогава ние сме длъжни да
обмислим процеса,  чрез  който ще постигнем тази цел.  Църквата  ви трябва да определи както
целите си, така и процеса, чрез който ще постигне тези цели. Да се направи по-малко от това
означава да се  пропусне шансът да се  поеме огромната отговорност,  която ни е възложена от
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нашия Господ Исус Христос.
Всяка  голяма църква  дефинира  своите  цели и  после  по някакъв  начин създава  процес  или

система за постигането им. Централната Църква в Сеул, Южна Корея, е изградена на клетъчно-
групова система. Първа Баптистка Църква в Далас се основава на многостепенната система на
неделното  училище.  Презвитерианската  църква  във  Форт  Лотардейл,  Флорида  се  разрасна  на
основата на персонална система за евангелизация. В началото на периода 1970 – 1980 година в
САЩ  бяха  създадени  много  църкви,  основаващи  се  на  една  система  за  транспортиране  на
посетителите  с  автобуси  до  църквата.  Във  всеки  от  тези  случаи  лидерите  на  църквите  са
дефинирали целите си и са създали процес за тяхното достигане.

Не е възможно да надценявам важността от създаване на определение на целите на църквата ви.
Това не е просто някаква цел, към която се стремите вие – това е смисълът на съществуването на
вашата  църква.  Ясното  определение  ще  ви  предостави  насоките,  енергията,  ограниченията  и
мотивиращата сила за всичко, което правите. Целенасочените църкви ще са онези църкви, които са
най-добре подготвени за служението по време на промените, които ще настъпят през 21 век.

Глава 6 

Съобщаване на целите вашата църква

Лошият пратеник изпада в зло, а верният посланик дава здраве. (Пр.13:17) 
с други думи: Ненадеждният пратеник може да създаде много неприятности, а

надеждният посланик е основание за успех.

От историята на Неемия за възстановяването на разрушената крепостна стена около Ерусалим
ние научаваме, че по средата на изпълнението на тази задача хората се обезкуражили и искали да
се откажат.  Подобно на  много църкви,  израилтяните  загубили чувството за  смисъла на онова,
което правели и в резултат от това попаднали под влияние на чувствата за умора, безпокойства и
страх. Неемия успял да върне хората обратно към задълженията им, като реорганизирал работата и
ясно им показал  смисъла на това, което правят. Той им припомнил важността на начинанието и
повторно ги уверил, че Бог ще им помогне да изпълнят задачата си (Неем. 4:6-15). В резултат на
това за 52 дни стената била завършена. Въпреки че за построяването на стената били необходими
само  52  дни,  хората  се  обезкуражили  по  средата  на  пътя,  точно  на  26-я  ден  от  началото  на
строежа! Наложило се Неемия да обнови представата им. От тази история научаваме това, което
наричам  “Принципът  на  Неемия”:  Представите  за  смисъла  и  целта  трябва  повторно  да  се
обясняват през всеки 26 дни, за да се обезпечи движението на църквата в правилната посока . С
други думи, не пропускайте поне веднъж месечно да съобщавате на хората целите си. Удивително
е колко бързо хората и църквите губят представата си за смисъла и целта на живота си.

След  като  определите  целите  на  църквата  си,  вие  трябва  постоянно  да  ги  обяснявате  и
съобщавате на всеки неин член. Това не е задача, която трябва да изпълнявате еднократно и след
това  да  я  забравяте.  Това  е  от  изключителна  важност  за  ръководството.  Ако  пропускате  да
съобщавате  на  членовете  на  църквата  определението  за  целите,  възможно е  всички  хора  да  я
напуснат.

Начини за съобщаване на представата за смисъла и за целите
Има няколко начини за съобщаване на представата за смисъла и целта на църквата ви:
Библията. Преподавайте  библейската  истина  за  църквата.  Вече  споменах,  че  най-важната

инструкция  за  растеж  на  църквата  е  Библията.  Преподавайте  страстно  и  често  учението  за
църквата. Показвайте как всяка част от представата ви за църквата е библейски основана, като
цитирате стихове от Библията, които обясняват и илюстрират вашата гледна точка.

Символи.  Големите лидери винаги са разбирали и използвали огромната сила на символите.
Хората  често  пъти се  нуждаят  от  видима  представа  за  идеите,  за  да  могат  да  ги  възприемат.
Символите могат да бъдат могъщо комуникационно средство, защото излъчват силни страсти и
емоции.  Например,  вие  ще се възмутите  дълбоко,  ако  видите,  че  на стената  на  църквата  ви е
изрисувана  хитлеристка  свастика,  докато  гледката  на  американското  знаме  ви  прави  да  се
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чувствате горд и значим. Континенти са били завладявани под знака на Християнския кръст, на
комунистическия сърп и чук и на ислямския полумесец. В Седлбек ние имаме два символа: пет
концентрични кръга и бейзболно игрище които илюстрират нашите цели. Те ще бъдат обяснени в
следващите две глави.

Лозунги.  Лозунгите, максимите, мотото и съдържателните фрази се запомнят дълго след като
проповедите са забравени. Много важни исторически събития се свързват с някакъв лозунг. (За
България: “Свобода или смърт”; “Мизия, Тракия, Македония” и т.н.).  Историята е доказала, че
простите  лозунги,  които са  повтаряни постоянно и  с  убеденост могат  да мотивират хората  да
извършат  неща,  които  нормално  никога  не  биха  извършили  –  даже  да  жертват  живота  си  на
бойното поле. В Седлбек ние сме създали и използваме много лозунги, чрез които подсилваме
представата на нашата църква: “Всеки челен е служител”, “Всички лидери са ученици”, “Ние сме
спасени, за да служим”, “Самооценяването е път към съвършенството”, “Спечелвай загубения на
всяка  цена”  и  много  други.  Аз  периодично  отделям  време  да  обмислям  нови  пътища  за
съобщаване на старите идеи по един свеж и кратък начин.

Истории.  Исус  е  използвал  кратки  истории,  за  да  помага  на  хората  да  разберат  и  да  се
присъединят към неговия начин на мислене. В Мат. 13:34 се казва: “Исус говореше на хората с
притчи.  Той  никога  не  ги  поучаваше,  без  да  използва  притчи.”  Използвайте  истории,  за  да
онагледите целите на църквата си.  Например,  когато говоря за  важността от евангелизация,  аз
разказвам случки от живота на членове на нашата църква, които наскоро са споделили вярата си
със  свои  приятели  и  са  ги  довели до Христос.  Когато  говоря  за  важността  от  членуването в
църквата, аз им чета писма от хора, чиято самота е била победена поради това, че са се включили в
нашето църковно семейство. Когато говоря за важността от ученичеството и възпитанието, мога да
използвам  свидетелството  за  духовното  израстване  на  някоя  семейна  двойка,  което  е  спасило
бракът  им  или  за  това  как  някой  човек  е  решил  личните  си  проблеми,  поради  това  че  се  е
придържал към библейските принципи. В Седлбек ние имаме някои “легенди”, т.е. истории които
многократно се преразказват и по един мощен случай илюстрират целта на нашата църква. Хората
имат склонност да вършат онова, което ще им донесе награда, поради това превръщайте в герои
членовете на църквата си, когато вършат добре работа си и разказвайте историите им.

Конкретност. Винаги показвайте конкретните и ясни стъпки, които обясняват как църквата ви
има намерение да осъществи целите си. Предлагайте подробен план за осъществяване на целите.
Планирайте  програми,  правете  графици  на  събитията,  обезпечавайте  места  за  събиране  и
определяйте хората, които трябва да работят по всяка програма. Това са подробности, от които
хората се интересуват. Запомнете, че нищо няма да се изпълни с живот, докато не стане конкретно.
Когато една представа е слаба и неясна, тя не е привлекателна. Колкото по-детайлна е представата
на църквата ви за смисълът на нейното съществуване и за целите й, толкова по-силно ще привлича
вниманието на хората. Най-конкретният начин за съобщаване на целите е те да се постигнат лично
в живота на всеки член на църквата.

Персонализиране  на  целите.  При  съобщаването  на  целите  на  църквата  е  важно  те  да  се
персонализират. Това става като се покаже как  всяка една от тези цели е свързана с определени
привилегии  и  отговорности.  Да  си  член  на  църковното  семейство  –  това  е  свързано  както  с
привилегии, така и с отговорности. Аз се опитвам да персонализирам целите на църквата ни, като
показвам как те се явяват както наши отговорности, които сме длъжни да изпълняваме, така и
наши  привилегии,  на  които  трябва  да  се  наслаждаваме.  Целите  на  църквата  могат  да  се
персонализират като петте цели на Бога за всеки вярващ. Те изразяват онова, което Бог иска да
прави всеки от нас в живота си.

Моите отговорности като вярващ.  Бог иска аз да бъда член на неговото семейство. Това е
целта на членството в личен аспект. Библията много ясно казва, че вървенето след Христос не
означава,  че  човек  просто  трябва  да  вярва  –  вървенето  след  Христос  включва  в  себе  си  и
задължението  за  принадлежност  към  някаква  църква.  Християнският  живот  не  е  солово
изпълнение.  Ние  сме  създадени,  за  да  живеем  свързано  помежду си.  В  един  от  английските
преводи на 1Пет. 1:3 се казва:  “(Той) ни е дал привилегията да бъдем родени отново, поради
което сега сме членове на собственото семейство на Бога.” Бог ни е дал църквата като едно
духовно семейство за наша собствена изгода. В Еф. 2:19 се казва: “Вие вече не сте чужденци и
посетители, а граждани заедно с Божиите свети хора и членове на Божието семейство.”  Бог
иска всеки човек да бъде копие на неговия характер. Това е личното цел на ученичеството. Бог
иска всеки вярващ да израства и по характер да заприлича на Христос. Превръщането ни с копие
на Христос е библейското определение на “духовната зрелост.” Исус е установил един пример,
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който ние трябва да следваме. “Нали за това сте призовани – да последвате примера, оставен от
Христос,  който  също  изтърпя  страдания  за  вас”  (1Пет.  2:21).  В  1Тим.  4:12  Павел  посочва
няколко  конкретни  области,  в  които  трябва  да  подражаваме  на  характера  на  Христос:  “Бъди
пример за вярващите с думите си, с поведението си, с любовта, която показваш, с вярата, която
имаш и с  чистия си живот.”  Забележете,  че  зрелостта  се  измерва не чрез  образоваността на
човека, а чрез стилът му на живот. Възможно е човек да знае наизуст много стихове от Библията,
но въпреки това да е незрял. Бог иска да бъда служител с голяма милост. Третата отговорност на
всеки християнин е да има лична цел на служението си.  Бог очаква от нас да употребяваме в
изгода на другите дарбите, талантите и възможностите, с които ни дарява. 1Пет. 4:10 казва: “Всеки
да  използва  дарбата,  която  е  получил,  за  да  служи  на  другите,  като  добър  управител  на
Божията благодат в разнообразните й форми." Желанието на Бога е всеки вярващ да му служи
по някакъв начин.  В Седлбек ние много ясно подчертаваме това очакване, когато говорим пред
неповярвалите. Ние не ги подлъгваме със сладки обещания. Аз казвам на невярващите: “Когато
предадете живота си на Христос, вие подписвате договор да служите до края на живота си за
прослава на неговото име. Ето за това ви е създал Бог.” В Еф. 2:10 се казва: “Бог ни направи това,
което сме сега. Той ни създаде в Христос Исус за добрите дела, които вече бе подготвил, за да ги
вършим в живота си.” (В един превод този стих е преведен даже още по ясно: “Самият Бог ни е
създал такива, каквито сме и ни е дал нов живот от Христос Исус; преди много години той е
планирал, че трябва да използваме този нов живот в  помощ на другите.”) Бог иска аз да съм
глашатай на неговата любов. Това е целта на църквата за евангелизация, казана по един личен
начин. Част от служебните задължения на всеки вярващ е, че след като бъдем родени отново, ние
се превръщаме в глашатаи на Добрата новина за другите хора. Павел казва: “За мен животът ми
няма никаква стойност. Всичко, което искам, е да завърша делото и изпълня мисията, която
получих от Господ Исус – да свидетелствам за Божията вест за Божията благодат” (Деян.
20:24).  Това  е  важна отговорност  за  всеки християнин.  В  2Кор.  5:19-20 се  казва:  “Ние  носим
послание, че Бог примирява света със себе си чрез Христос, без да държи хората отговорни за
прегрешенията  им.  Той  ни  повери  посланието  на  помирението.  Така  че  ние  работим  като
Христови посланици и Бог ви увещава чрез нас.” Ние трябва да умоляваме невярващите да получат
любовта, която предлагаме и да бъдат примирени с Бога. Не сте ли се чудили защо след като сме
приели Христос, Бог ни оставя тук на земята, с всичката й болка, мъка и грехове? Защо просто не
ни отнася незабавно на небето и да ни спести всички тези неща? В края на краищата, ние можем
да му се покланяме, да бъдем в присъствието му, да се молим, да пеем, да слушаме Божието Слово
и даже да се забавляваме на небето. Всъщност, има само две неща, които не можем да правим на
небето, а можем да правим само тук на земята - да грешим и да свидетелстваме пред невярващите.
Аз питам членовете на нашата църква кое от тези две неща си мислят, че Христос ни е възложил
да правим. Всеки от нас има задача на земята и част от нея е да разказваме на другите за Христос.
Бог иска да възвеличаваме името му. В Пс. 34:3 се казва: “Възвеличайте Господа с мене и заедно
нека възвеличим името Му.” Всеки от нас е лично отговорен да се покланя пред Бога. Първата от
Десетте Заповеди гласи: “Да нямаш други богове освен мене” (Изх. 20:3).  Във всеки човек има
един  скрит  стремеж  към  преклонение  пред  нещо.  Ако  не  се  прекланяме  пред  Бога,  ние  ще
намерим нещо друго, пред което да се прекланяме: работа, семейство, пари, спорт или даже пред
себе си.

Моите  привилегии  като  вярващ.  Докато  изпълнението  на  петте  цели  на  църквата  е
задължение  на  всеки  християнин,  те  в  същото  време  осигуряват  изгоди  в  духовните  и
емоционалните областите и в отношенията ни с другите хора. Всъщност, църквата дава на хората
неща, които не биха могли да получат на друго място в този свят: преклонението помага на хората
да се фокусират в Бога; принадлежността им към Божието семейство им помага да се справят с
ежедневните житейски проблеми; ученичеството им помага да укрепват вярата си; служението им
помага да открият талантите си, а евангелизацията им помага да изпълнят задачата си.

Постоянно повтаряйте това. Не считайте, че една единствена проповед, посветена на целите
на  църквата  ще  осигури  постоянното  направляване  на  църквата  ви.  Не  си  мислете,  че  като
отпечатвате целите си във вашия бюлетин, всеки член ще ги научи или даже, че ще ги прочете!
Всепризнат закон при рекламирането е, че съобщението трябва да бъде съобщено поне 7 пъти,
преди да бъде запомнено.

Моето църковно семейство ми дава:
 Божията цел, заради която да живея (мисия.)
 Божиите хора, за да живея с тях. (членство в църквата)
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 Божиите принципи, за да живея според тях (зрелост).
 Божията религия, за да я прилагам в живота си. (служение)
 Силата на Бога, на която да разчитам в живота си. (преклонение)

В Седлбек използваме колкото се може повече канали, за да напомняме постоянно целите на
църквата на нашето църковно семейство. Вече споменах, че целите и представата ни за смисъла на
съществуването на църквата ни ежемесечно се съобщават в нашия курс за подготвяне на бъдещи
членове.  Веднъж  годишно,  обикновено  през  януари  аз  произнасям  годишна  проповед  “За
състоянието на църквата.” В нея винаги правя преглед на състоянието в достигането на петте ни
цели. Проповедта е неизменно една и съща, само илюстрациите се обновяват.

Много пастири не разбират силата на проповедта. Подобно на руля на кораб, проповедта ще
определя  посоката  на  движение  на  църквата,  независимо  дали  това  става  съзнателно  или
несъзнателно.  Ако сте пастир, използвайте целенасочено проповедите си! Къде на друго място
ежеседмично получавате фокусираното внимание на всеки член на църквата? Когато говорите,
винаги търсете възможност да кажете нещо като: “Ето заради това съществува църквата.” Не се
страхувайте да се  повтаряте,  защото никой не възприема казаното от първия път.  Аз наричам
“съзидателно многословие” постоянното повтаряне по свеж начин на целите на църквата.

По-надолу ще намерите една таблица,  в  която са  показани няколко различни гледни точки,
които използвам, за да представя целите на църквата. Не се притеснявайте да използвате онова,
което ви хареса от тази таблица. Това просто са различни начини за казване на едно и също нещо.
В  допълнение  към  съобщаването  на  целите  ни  чрез  проповеди  и  поучения,  ние  изработваме
брошури, знамена, статии, бюлетини, видеоматериали и аудиокасети и даже пишем нови песни.
Във входното антре водещо към залата ни за молитви в рамка е закачен текст с целите на църквата,
за да бъдат четени от всички посетители. Ние сме убедени, че ако продължаваме да казваме едно и
също нещо по различни начини, един от тях ще привлече вниманието на всеки член. Често пъти,
след като представя целите по нов начин, някой от слушателите ще каже, че чак сега за пръв път е
разбрал смисълът им. Целта ни е всеки член да е в състояние да обяснява целите на църквата пред
другите хора.

Представата  за  смисълът  на  съществуванието  и  за  целите  на  всяка  църква  избледняват  с
времето, ако не бъдат повтаряни. Това се дължи на факта, че други неща отклоняват хората от
избратана посока, затова редовно повтаряйте целите си и постоянно ги преподавайте. Използвайте
всички  възможни  средства  за  комуникация,  за  да  ги  напомняте  целите  пред  хората  си.  Като
поддържате постоянно огънят на целите си вие можете да преодолеете склонността на църквата ви
да превръща в самодоволна или обезкуражена църква. Помнете принципът на Неемия!

Глава 7 

Организиране, насочено към достигане на целите

Ново вино се налива в нови мехове (Лука 5:38)

Двамата най-влиятелни проповедници от 18 век са били Джордж Уайтфийлд и Джон Уесли.
Въпреки че са били съвременници и въпреки, че и двамата са били използвани по един велик
начин от Бога, те са се различавали много помежду си по отношение на теологията, личните си
качества и начина, по който са организирали работата си в служба на Бога. Уайтфийлд бил най-
известен с проповедите си. През живота си е произнесъл над 18 000 проповеди или средно по 10
всяка седмица! Веднъж говорил пред почти 100 000 човека близо до Глазгоу,  Шотландия, а по
време  на  проповедническите  си  обиколки  в  Америка  стимулирал  съживлението,  познато  като
Великото  Събуждане.  Обаче  биографите  му  изтъкват,  че  Уайтфийлд  често  изоставял  своите
новопокръстени без каквато и да е организация, поради което резултатите от работата му били
краткотрайни. В наши дни малцина християни знаят името на Джордж Уайтфийлд. За разлика от
него, името на Джон Уесли все още е познато на милиони християни. Защо е така? Подобно на
Уайтфийлд,  Джон  Уесли  също  е  бил  пътуващ  проповедник,  който  вземал  участие  в  огромни
евангелизаторски събирания, провеждани на открито. Но освен това Уесли е бил и организатор.
Той е създал една организационна структура, с цел да осъществи целите си, която го надживяла.
Тази организация се нарича Методистка Църква! За да живее дълго едно обновление в църквата,
задължително трябва да има някаква структура, която да се грижи за него и да го подпомага. Не е
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достатъчно само да се напише едно изречение, определящо целите и да се съобщи на хората – вие
задължително трябва да създадете организация в църквата, която да е насочена към изпълнение на
целите й.  В тази  глава ще ви кажа как да създадете структура,  която гарантира равномерното
поддържане на всички пет цели на църквата.  Помнете,  че баланса е от най-голяма важност за
здравето на църквата.  Повечето евангелски църкви вече се стремят да изпълнят тези пет цели на
църквата, но избирателно! Те не изпълняват и петте цели еднакво добре. Една църква може да е
силна с братското си отношение, но е слаба в евангелизацията. Друга църква може да е силна в
поклонението, но в същото време е слаба в ученичеството. Друга пък е силна в евангелизацията,
но е слаба в служението. Защо е така? Естествена склонност на лидерите е да подчертават това, в
което  са  силни и  да  пренебрегват  онова,  към което  изпитват  по-слабо  влечение.  По  цял свят
можете да намерите църкви, които са се превърнали в продължение на надареността на пастира си.
Ако не създадете система и структура, които целенасочено да балансира достигането и на петте
цели, църквата ви ще проявява склонност да преувеличава значението на онази цел, в която най-
добре  се  демонстрират  талантите  и  страстта  на  пастора.  Исторически  църквите  са  приели
следните пет основни форми, в зависимост от това на коя от целите държат най-много:
1. Църква, която завладява хората за Христос. Ако пастирът счита, че основната му задача е да

бъде евангелизатор, тогава църквата се превръща в “завладяваща хората.” Тъй като главната
цел на такава църква е да спасява хората, тя винаги се стреми да стигне до изгубените души.
Изразите,  които най-често ще чуете  в  тази  църква  са:  “свидетелстване,”  “евангелизиране,”
“спасение,” “решение да стана християнин,” “кръщение,” “посещение,” “кръстоносен поход.”
В църква, която пленява хора за Христос всичко, което е различно от евангелизацията играе
второстепенна роля.

2. Църква, която живее в Божието присъствие. Ако дарбите и талантите на пастира са в областта
на поклонението, той инстинктивно насочва църквата да се превърне в църква, която усеща
присъствието на Бога. Фокусът на такава църква е да се усеща присъствието и силата на Бога в
преклонението.  Най-употребяваните  термини  в  тази  църква  са  “хваление,”  “молитва,”
“поклонение,” “музика,” “духовни дарби,” “дух,” “сила” и “съживление.” В подобни църкви се
отделя по-голямо внимание на богослужението в сравнение с всичко останало. 

3. Църква, която обединява хората в едно семейство. В този случай основно фокусът на църквата са
приятелските и братски отношения между членовете й. Такава църква се ръководи обикновено от
пастир, който има дарбата да създава и да поддържа добри отношения с хората, който ги обича и
посвещава повечето от времето си, за да се грижи да членовете на църквата. На практика той е
преди  всичко  капелан.  Ключовите  термини  в  такава  църква  са:  “любов,”  “принадлежа,”
“приятелство,” “грижовност,” “отношения,” “малки групи” и “веселие.” В подобни църкви самите
събирания са по-важни от целта, заради която се извършват. Повечето такива църкви имат по-
малко от 200 члена, тъй като това е горната граница на хората, за които може да се грижи един
пастир. По мои пресмятания около 80% от църквите в САЩ попадат в тази категория. Църквата,
която  обединява  хората  в  едно  семейство  може  да  не  свършва  много  работа,  но  е  почти
неразрушима. Тя може да понесе лошо проповядване, ограничени финанси, липса на растеж и
даже липса на дух в църквата.  Добрите отношения са свързващото вещество,  което поддържа
хората да я посещават неотлъчно.

4. Църква със социално съзнание. Пастирът на “църквата със социално съзнание” вижда ролята си
като пророк или реформатор. Такава църква си поставя за цел да променя обществото. Тя е пълна
със активисти, които “изпълняват Словото” и могат да бъдат както либерали, така и консерватори.
Либералите имат склонността да се фокусират върху несправедливостите в нашето общество, а
консерваторите – върху моралния упадък в обществото. В такава църква се говори за: “нужди,”
“служене,” “споделяне,” “обслужване,” “заявявам позицията си” и “правя нещо.”

Разбирам, че нарисувах тази картина с “голямата четка.” Обобщението никога не предава
правдиво  100%  от  истината.  Някои  църкви  притежават  смес  от  2-3  от  тези  категории.
Същественото  е,  че  ако  липсва  специален план,  който  да  поддържа  в  равновесие  работата  за
осъществяване  на  всичките  пет  цели,  повечето  църкви  ще  прегърнат  една  от  тях  и  ще
пренебрегнат останалите. Има някои интересни неща, които можем да наблюдаваме относно тези
5 категории църкви. Членовете на всяка от тях обикновено считат, че църквата им е най-духовна.
Това е така, защото хората са привличани да се присъединяват към църква, която потвърждава
това, което те считат за най-важно.  Истината е, че всичките 5 цели са еднакво важни цели  за
църквата и работата за тяхното постигане трябва да бъде балансирана, за да бъде църквата здрава.
Повечето от конфликтите в църквите се случват тогава, когато църквата привлече някой пастир,
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чиито дарби и наклонности не съвпадат с онова, което е била църквата в миналото си. Например,
ако църква, която обединява хората в едно семейство си помисли, че си е избрали пастир, който да
се грижи да членовете й, но се окаже, че той е евангелист или реформатор, можете да очаквате, че
ще има искри. Това е рецепта за унищожение!

Пет основни движения на огромните църкви.  За мен беше интересно да установя,  че
повечето от движенията на огромните църкви имат склонността да се групират в една от целите на
църквата. От време на време Бог създава някакво движение на огромни църкви, за да подчертае
отново някоя пренебрегната цел на църквата. Убеден съм, че е здравословно и полезно огромните
църкви  се  фокусират  върху  единствена  цел.  Така  те  ще  оказват  по-голямо  влияние  върху
световната църквата.
1. Движение  за  съживление  на  енориашите.  Това  движение  насочва  фокуса  на  църквата  към

служението  на  всички  християни.  Такива  организации  като  “Вяра  в  действие,”  “Енорийска
лига” и “Църквата на Спасителя,” както и такива автори като Елтон Трюблъд, Финдли Едж и
Дейвид Хени са били използвани от Бога, за да подчертаят отново, че той е призовал и надарил
всеки вярващ да служи.

2. Движение  “Последователство  и  духовно  формиране.”  То  отново  поставя  ударението  върху
развиването  на  вярващите,  за  да  стигнат  до  пълна  зрялост.  Такива  организации  като
“Навигатори,” “Последователи от цял свят” и “Кръстоносен поход за Христос”, както и такива
автори като Уейлън Мур, Кари Кюн, Ген Гетц, Ричард Фостър и Далас Уилард са подчертавали
важността от изграждането на християните и от създаването на духовни последователи. 

3. Движение за  обновление на поклонението.  Това движение си поставило за цел да привлече
вниманието на църквата върху важността на богослужението. То е започнало с Движението на
Исус в началото на 1970-те и е било последвано от харизматични и литургични обновления.
По-късно  съвременното  богослужение  ни  донесе  новата  музика,  новите  форми  на
богослужение и едно по-голямо подчертаване на общото преклонение на всички участници. 

4. Движение  за  израстване  на  църквата.  Това  движение  отново  фокусира  църквата  върху
евангелизацията,  мисионерството  и  общото  израстване.  Започвайки  с  книгите  на  Доналд
МакГаврън, Питър Вагнер,  Елмър Таунс,  Уин Арн и много други професори от семинарии,
движението се усили през 1980-те години чрез дейността на консултанти по растежа, семинари
и на известни пастири.

5. Движение на малките групи и на пастирската грижа. Задачата на това движение е да се насочи
църквата към приятелските и братски отношения между членовете й. Моделът на корейската
клетъчна  църква  и  на  някои  известни  организации  показват  изгодата  от  използването  на
малките групи и колко важно е да се полагат грижи за членовете на църквата.

Трябва да сме благодарни на Бога за всяко от тези движения, организации и автори. Всяко
движение е предавало на църквата едно вярно съобщение. Всяко от тях е предало на Христовото
тяло събуждащ призив. Всяко от тях е подчертавало различна цел на църквата.

Поддържайте църквата си в равновесие. По своята природа движенията се специализират, за
да окажат влияние.  В специализирането няма нищо лошо. Когато имам нужда от хирургическа
операция,  аз  отивам  при  лекар,  който  се  е  специализирал  в  извършването  на  хирургически
операции като тази, която ми предстои. Но нито един специалист не може правилно да обясни
всичко, което се случва в тялото ми.  По същия начин, нито едно църковно движение може да
предложи  на  църквата  всичко,  от  което  тя  има  нужда,  за  да  бъде  здрава.  Всяко  движение
подчертава само част от голямата картина. Важно е да се притежава по-широко виждане за цялата
църква, което означава да се признава важността от балансиране на всичките 5 цели. Например,
един мой приятел, който е пастир отишъл на един семинар, където се преподавало, че малките
групи са ключът към растежа на църквата. И така, той се прибрал в къщи и си съставил план за
цялостна промяна на структурата на неговата църква с цел всичко да се преустрои около една
мрежа  от  малки  групи.  Но  след  6  месеца  той  посетил  друг  семинар,  където  се  говорело,  че
търсенето на път до загубените души е ключът към растежа. Поради това той се прибрал у дома и
променил порядъка и стила на църковното богослужение. Но после наистина се объркал, когато
през същата седмица получил три брошури от друг семинар. В едната от тях смело се казвало:
“Неделното  училище  е  катализаторът  за  растежа  на  църквата.”  В  другата  брошура  пишело:
“Тайната  на  растежа е  в  индивидуалната  работа  с  вярващите.”  Третата  брошура  била  за  една
конференция на тема: “Тълкувателното проповядване – път към растежа на църквата.” Най-накрая
приятелят ми дотолкова се объркал относно това, кой е ключът за растежа, че престанал да ходи на
семинари. Аз не го упреквам! Често пъти и аз се чувствам така. Всеки път когато приятелят ми
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посещавал  някаква  конференция,  на  него  му  е  била  съобщавана  някаква  вярна,  но  частична
картина за това, какво трябва да прави църквата. Неточно и опростенческо е да се твърди, че само
един фактор е тайната за растежа на църквата. Няма един единствен ключ за растежа и здравето на
църквата – ключовете са много. Църквата не е призвана да прави само едно нещо – тя е призвана
да прави много неща. Точно по тази причина е важно равновесието. Аз казвам на моя персонал, че
деветото блаженство е: “Блажени са уравновесените, защото те ще надживеят всички останали.”
Както Павел казва толкова нагледно в 1Кор.12, тялото Христово се състои от много части. То не е
само ръка,  или уста,  или око;  това е  система от взаимносвързани и заедно работещи части и
органи. Всъщност, вашето тяло е съставено от различни системи: дихателна, кръвоносна, нервна,
храносмилателна,  скелет  и т.н.  Когато всички тези  системи са в  равновесие помежду си,  това
състояние се нарича “здраве.” Липсата на равновесие е “болест.” По същия начин, балансирането
на всичките 5 цели носи здраве на църквата.

3

2

1

4

3

Църквата  в  Седлбек  е  организирана  около  две  прости  идеи,  целящи  да  се  гарантира
балансираност. Ние ги наричаме “Кръгове на посветеност” и “Процес за израстване.” Тези две
идеи показват как прилагаме петте цели на църквата в Седлбек. Процесът за усъвършенстване на
живота  (символично  представяна  като  бейзболно  игрище)  илюстрира  онова,  което  правим  в
Седлбек. Кръговете на посветеност (петте концентрични кръгове) илюстрират с кого правим това.
Аз развих тези идеи през 1974 година като млад пастор, преди да основа църквата в Седлбек. Днес,
когато  църквата  ни  се  посещава  от  почти  10000  човека,  ние  продължаваме  да  съобразяваме
всичките  си  дейности  с  тези  две  диаграми  и  те  ни  служат  добре.  Концентричните  кръгове
представят начинът, с помощта на който можете да оценявате различните нива на посветеност и
зрелост  на  членовете  на  вашата  църква.  “Бейзболното  игрище”  представлява  един  процес  за
придвижване  на  състоянието от  малка  или на  никаква  посветеност  към нивата  на  по-дълбока
посветеност  и  зрелост.  В  тази  глава  ние  ще  разгледаме  идеята  за  концентричните  кръгове,  а
“бейзболното игрище” ще бъде обяснена в глава 8.

Погледнете на църквата си от нова гледна точка. Дали всеки член на църквата ви има еднаква
посветеност на Христос? Дали всички ваши членове са на едно и също ниво на духовна зрялост?
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Разбира се, че отговорът е не. Някои от членовете ви имат високо ниво на посветеност и са много
зрели. Други не са достатъчно посветени и са духовно незрели. Между тези две групи има други
хора,  които се намират на различни етапи на духовно развитие.  В целенасочената  църква ние
различаваме 5 различни нива на посветеност. Тези 5 нива съответстват на 5-те цели на църквата.
Всеки от петте концентрични кръгове представлява различно ниво на посветеност, като се започне
от много слаба посветеност (като например съгласие от време на време да се посещава църквата) и
се стигне до много зряла посветеност (като например да използвате духовните си дарби в служба
на другите). Когато обяснявам тези пет различни групи от хора в Седлбек, вие ще осъзнаете, че
такива групи съществуват и във вашата църква.

Кръговете на посветеност
Целта на църквата ви е да се придвижат хората от по-външен кръг (на по-ниска посветеност)

към по-вътрешен кръг (на по-висока посветеност и зрялост). 
Обществото.  Нивото на обществото е вашата стартова точка. Това са всички загубени хора,

които живеят в достъпна близост до църквата ви, но все още не са решили да дойдат в църквата ви
или  да  посветят  живота  си  на  Христос.  Това  са  невярващите,  до  които  искате  да  стигнете.
Обществото е мястото, където се осъществява целта за евангелизиране. Това е най-големият кръг,
защото в него попадат най-много хора. Когато църквата ни в Седлбек се разрасна, ние стеснихме
определението си за общество, с цел в него да попадат хората, които наричаме “не посещаващи
или рядко посещаващи църквата.”  Ако посещавате служите на Седлбек поне 4 пъти годишно и
регистрирате присъствието си с регистрационна карта, името ви попада в база данни “Общество”
в нашия компютър. Това са нашите най-близки цели за евангелизация. В момента, когато пиша
тези  редове,  ние  имаме  над  31  000  имена  на  случайни  посетители  на  нашата  църква.  Това
представлява 10% от жителите на нашия район. Крайната ни цел е да достигнем до всеки член на
обществото и да дадем на всеки човек шанса да чуе за Христос.

Тълпата.  Следващият  кръг  очертава  групата  от  хора,  която  наричаме  “тълпата.”  Тълпата
включва  всеки  човек,  който  еженеделно  идва  в  църквата  за  неделното  богослужение.  Това  са
нашите  редовни  посетители.  Тълпата  се  състои  от  вярващи  и  невярващи  –  всичко  което  ги
обединява е, че са решили всяка седмица да посещават църковната служба. Това не е високо ниво
на посветеност,  но все пак е нещо, върху което вие можете да градите. Когато някой човек се
придвижи от кръга на обществото, за да попадне в кръга на тълпата, вие сте предизвикали голям
прогрес  в  неговия  или нейния  живот.   В този момент ние  имаме около 10  000 човека,  които
попадат в групата, която редовно всяка седмица посещава службите на нашата църква в Седлбек.
Въпреки, че един невярващ не може истински да се прекланя пред Бога, той може да наблюдава
как другите се покланят. Убеден съм, че искреното поклонение е могъщ свидетел за невярващите,
ако се прави по начин, който има смисъл за тях. Аз ще обясня това в глава 13. Ако един невярващ
вземе решение редовно да посещава службите на нашата църква, аз вярвам, че е просто въпрос на
време  той  да  приеме  Христос.  След  като  един  човек  приеме  Христос,  нашата  цел  е  да  го
придвижим до следващото ниво на посветеност, наречено “Църква.”

Църква. Църквата е групата от официалните членове на вашата църква. Те са кръстени и са
взели решение да бъдат част от вашето църковно семейство. Сега те са нещо повече от посетители,
те  са  се  посветили  на  целта  да  станат  приятели  и  братя.  Това  е  решаващо  посвещение.
Християнският живот не е просто въпрос на вярване, в него се включва и изискването човек да
принадлежи на църквата. След като вече хората са взели решение да се посветят на Христос, те
трябва да бъдат окуражавани да направят следващата стъпка и да вземат решение да станат част от
тялото на Христос – църквата.  В Седлбек ние считаме за членове на църквата само онези хора,
които са приели Христос,  били са кръстени,  преминали са през  нашия подготвителен курс  за
членство (Клас 101:  “Откриване членство в Седлбек”)  и са  подписали договор за  членство.  В
Седлбек  ние  не  виждаме полза  в  това  да  имаме неактивни членове  в  нашия списък.  По  тази
причина ежегодно изваждаме стотици имена от списъка на нашите членове. Ние не се стремим да
имаме огромен брой членове, а искаме да имаме само членове, които са искрено активни и желаят
да участват в дейността на църквата. В настоящия момент църквата ни има 5.000 активни членове.
Веднъж говорих в една църква, която имаше над 1.000 члена в списъка си, но по-малко от 200
човека посещаваха службите й! Каква е ползата от подобно членство? Ако имате повече членове в
списъка си отколкото са хората, които посещават събиранията ви, тогава трябва сериозно да се
замислите  за  предефиниране  на  смисъла  на  членството  във  вашата  църква.  Ако  имате  повече
посетители,  отколкото  членове  във  вашата  църква,  това  означава,  че  църквата  е  ефективна  в
привличането на невярващи Погледнете на църквата си от нова гледна точка. Дали всеки член на
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църквата ви има еднаква посветеност на Христос? Дали всички ваши членове са на едно и също
ниво на духовна зрялост? Разбира се, че отговорът е не. Някои от членовете ви имат високо ниво
на посветеност и са много зрели. Други не са достатъчно посветени и са духовно незрели. Между
тези  две  групи  има  други  хора,  които  се  намират  на  различни  етапи  на  духовно  развитие.  В
целенасочената църква ние различаваме 5 различни нива на посветеност. Тези 5 нива съответстват
на 5-те цели на църквата. Всеки от петте концентрични кръгове представлява различно ниво на
посветеност, като се започне от много слаба посветеност (като например съгласие от време на
време  да  се  посещава  църквата)  и  се  стигне  до  много  зряла  посветеност  (като  например  да
използвате духовните си дарби в служба на другите). Когато обяснявам тези пет различни групи от
хора в Седлбек, вие ще осъзнаете, че такива групи съществуват и във вашата църква.

 и създава основа за  евангелизация.  Добър показател за  евангелизаторската ефективност  на
църквата е когато имате поне 25% по-голям брой посетители като част от тълпата, в сравнение с
броя  на  членовете  на  църквата.  Ако  имате  200  члена,  вие  трябва  да  имате  средно  поне  250
посетители.  Ако нямате,  това означава,  че почти никой не кани невярващи да посетят църква.
Нашите  5.000 члена водят със себе си неспасените си приятели, поради което ние имаме средно
10.000 посетители.

Посветените. Има ли във вашата църква хора, които живеят по волята на Бога и израстват –
хора, които се отнасят сериозно към вярата си, но по една или друга причина не вземат активно
участие в работата на вашата църква? Ние наричаме тези хора “Посветени.”  Те се молят, даряват и
са  решени да  израстват  като  последователи на  Христос.  Те  са  добри хора,  но  все  още  не  са
въвлечени в църковната работа. В Седлбек ние наричаме “Посветени” хората, които са завършили
клас  201 “Откриване  на  духовната  зрелост”  и са  подписали договор  за  зрелост.  Договорът  за
зрелост доказва решимостта на човека да се придържа към три духовни навика: (1) ежедневно да
отделя тихо време.  (2) да дава 10 % от дохода си и (3) да бъде активен в малката група.  Ние
считаме, че тези три навика са съществени за духовното израстване. Към момента на писането на
тези  редове  ние  имаме  около 3.500  членове,  които са  сключили договор  за  зрелост  и  ние  ги
считаме за част от групата на “посветените.”

Ядрото. Ядрото  е  най-малката  група,  защото  тя  представлява  най-дълбокото  ниво  на
посветеност.  Тя  се  съсои  от  онова  малцинство  от  лидери  и  служители  в  църквата,  които  са
посветили себе си да служат на другите. Това са хора, които водят и служат в различните дейности
на нашата църква като учители в неделното училище, дякони, музиканти, водачи на младежите и
т.н. Без тези хора църквата ви може да спре движението си. Вашите работници от ядрото формират
сърцето на църквата ви. В Седлбек ние имаме много интензивен процес, за да помагаме на хората
да намерят своята най-добра ниша, в която да служат. В него се включва преминаване през клас
301: “Откриване на моето служение”, изпълнение на програма за оформяне,  лично интервю за
кандидатстване за служител, наемане като служител в църквата и посещаване на ежемесечен курс
на обучение, на който присъстват само членовете от ядрото. В настоящия момент ние имаме около
1.500 човека в ядрото на Седлбек. Аз бих направил всичко за тези хора. Те са тайната на нашата
сила.  Ако  умра,  Седлбек  ще  продължи  да  расте,  тъй  като  разполага  с  тази  основа  от  1.500
служители.  Какво става, когато най-после хората достигнат до ядрото? Тогава ние ги пращаме
обратно в обществото, за да служат!

Исус е различавал различни нива на посветеност. Исус е разбирал, че всеки човек се намира
на различно ниво на духовна посветеност. Винаги съм се възхищавал от разговора на Исус със
законоучителя, описан в Марко 12:34. Исус му отговорил: “Не си далеч от Божието царство.”
Какво означава “не си далеч”? Аз си мисля, че това означава, че Исус даже между невярващите е
различавал степените на разбиране на духовното и на посветеността. Служението на Исус включва
в себе си служба на  Обществото;  хранене  на  Тълпата;  събиране на  Църквата;  призоваване  на
Посветените; и възпитаване на Ядрото. Всичките 5 задачи могат ясно да се видят в евангелията и
ние сме длъжни да следваме неговия пример! Исус е започнал с посвещаването на всеки човек, с
който се е срещал. Често той просто привличал интереса на хората и създавал в тях желание да
научат повече. После, докато хората го следвали, Исус бавно и внимателно им обяснявал по-ясно
Божието царство и ги молел да се посветят по-дълбоко на тази цел. Но той правел това само когато
последователите стигали до съответното ниво. При първата среща на Исус с Йоан и Андрей, той
просто им казал: “Елате и ще видите” (Йоан 1:39). Той не е поставял някакви тежки изисквания
към тези ранни последователи, а само ги поканил да го проверят. Той им позволил да наблюдават
служението му без да ги моли за голяма посветеност. Това не е представлявало разводняване на
Евангелието. Той просто е създавал в тях интерес. Когато групата от ранните му последователи
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нараснала  до  размера  на   тълпа,  Исус  започнал  бавно  да  повишава  нагряването.  В  края  на
краищата, след 3 години публично служение заедно с тях, само 6 дни преди Преображението, Исус
отправил своето окончателно предизвикателство към тълпата:  “После събра край себе си всички
хора  и  учениците  си  и  им каза: “Ако  някой  иска  да  ме  последва,  трябва  да  каже  “Не”  на
собствените  си  желания,  да  вземе  своя  кръст  и  да  ме  следва”  (Марко  8:34).  Исус  е  бил  в
състояние да поиска подобна посветеност от тълпата само след като демонстрирал своята любов
към тях и след като спечелил доверието на хората. На един непознат или на човек, който за пръв
път посещава църквата аз съм убеден, че Исус най-вероятно би казал: “Елате при мен всички вие,
които сте уморени и натоварени с грижи, и аз ще ви успокоя. Поемете моето иго върху себе си и
се научете от  мен, защото съм кротък и със смирено сърце, и ще намерите покой за душите си”
(Мат. 11:28-29). Исус е имал предвид, че хората произхождат от различни културни условия, имат
различни разбирания и са с различни нива на духовна посветеност. Той е знаел, че няма полза да
използва  един  и  същи  подход  към  всички  хора.  Същата  идея  е  използвана  в  Кръговете  на
посветеност. Това е проста стратегия, която признава, че ние служим на хора, които имат различно
ниво  на  духовна  посветеност.  Всички хора  не  са  еднакви:  те  се  различават  по своите  нужди,
интереси и духовни проблеми,  в зависимост от етапа,  до който са достигнали в духовното си
пътуване. Ние не трябва да смесваме това, което правим за обществото и за тълпата с онова, което
правим за сърцевината. Всяка група има нужда от различен подход. Тълпата не е църква, но тя
може да се превърне в църква. Ако организирате църквата си около петте цели и разпределите
хората от църквата си в зависимост от нивото на тяхната духовна решимост да достигнат всяка от
тези  цели,  вие ще тръгнете  по пътя  на балансирането и изграждането на една здрава църква.
Тогава  ще  бъдете  готови  за  последния  етап  –  да  се  превърнете  в  целенасочена  църква  и  да
прилагате целите си във всяка област от дейността на църквата. Това е фокусът на следващата
глава.

Глава 8 

Достигане на целите

В Господа ние ви имаме доверие и сме сигурни, че вършите и ще продължавате да вършите
това, което ви казваме. (2Сол. 3:4)

Сега  стигнахме  до  най-трудната  част  от  задачата  за  превръщането  в  целенасочена  църква.
Много църкви са изпълнявали всичко, за което говорих в досегашните глави: Те определяха своите
цели и си изработваха определение за  целите;  редовно съобщаваха целите пред членовете си;
някои даже реорганизираха структурата си, като я приспособиха за да достигнат целите си. Обаче
целенасочената църква трябва да направи още една стъпка по-нататък  и упорито да работи за
постигане  на  целите  си  във  всяка  област  от  дейността  си:  при  съставянето  на  програмите  и
графиците,  на бюджета,  при подбора на персонала,  в проповядването и т.н.  Интегрирането на
целите  ви  във  всяка  област  и  дейност  на  вашата  църква  е  най-трудния  етап  от  задачата  за
превръщането й в целенасочена църква. Извършването на скока от определението на целите до
превръщането  в  целенасочена  църква  изисква  наличието  на  ръководство,  което  изцяло  се  е
посветило на постигането на този процес. Достигането на целите ви ще изисква месеци, може би
години  на  молитви,  планиране,  подготовка  и  експериментиране.  Не  бързайте.  Фокусирайте  се
върху самия процес, а не върху постигането на прекрасни резултати. Крайният резултат ще е, че
църквата ви ще изглежда различна от всяка друга целенасочена църква. Трябва да предвидите, че
ще са нужни поне 10 години работа, за да превърнете църквата си в целенасочена църква.

Десет години стремеж към целта
1. Приемайте  целенасочено  нови членове.  Използвайте  Кръговете  на  посветеност  като  своя
стратегия  за  приемане  на  нови  хора  във  вашата  църква.  Започнете  с  придвижването  на  не
посещаващите  църквата,  за  да  се  превърнат  във  ваша  тълпа  (за  богослужение).  След  това  ги
придвижвайте от нивото на тълпата до нивото на членове на църквата (за да станат приятели с
другите членове). После ги придвижете от нивото на членовете до нивото на посветените (за да
станат последователи на Христос), а след това – от нивото на посветените да се издигнат до ядрото
(за  да  служат).  Накрая  върнете  обратно  хората  от  ядрото  в  обществото,  за  да  извършват
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евангелизирането. Този процес осигурява изпълнението на петте цели на църквата. Забележете, че
предлагам растежа на църквата ви да става отвън навътре, а не отвътре навън. Започнете с вашето
общество,  а  не  с  вашето  ядро!  Това  противоречи  на  съвета,  който  дават  повечето  книги,
занимаващи се с планирането и растежа на църквата. Традиционният подход за започването на
нова църква е в началото да се изгради ядро от посветени и зрели вярващи и след това да се
започне работа за достигане до обществото. Проблемът който считам, че съществува при растежа
на църквата “отвътре-навън” е, че към времето, когато основателят на църквата вече е “възпитал”
хората от своето ядро, те вече са загубили контакта си с обществото и на практика се страхуват да
общуват с невярващите. Лесно е да се разбере какво  е имал предвид Питър Вагнер в понятието
“koinonities”  –  създаването  на  такава  затворено  и  здраво  сплотено  ядро  от  хора,  обвързани  с
приятелски връзки, от което новите членове на църквата се страхуват или в което са неспособни да
проникнат. Твърде често ядрото, което планира работата на новата църква прекарва толкова дълго
време  на  етапа  малки  групи,  че  членовете  се  чувстват  неуютно  в  цялата  църква  и  изгубват
представа за чувството си за мисия, защото в тях е угаснал огънят на евангелизацията. Проблемът
с повечето малки църкви е,  че всички те са само ядро и нищо друго.  Едни и същи 50 човека
посещават всички мероприятия на църквата. Те от толкова отдавна са станали християни, че малко
от тях имат, а може би и нямат невярващи приятели, пред които да свидетелстват за Христос.
Църква с подобен проблем трябва да се научи как да създава останалите 4 кръга. Когато основах
Седлбек,  в началото се фокусирах изцяло върху обществото и особено върху хората,  които не
ходеха  на  църква  в  моето  общество.  Лично  се   срещах  със  стотици  такива  хора,  като  в
продължение на 2 седмици обикалях от врата до врата, за да слушам хората, които не ходеха на
църква и да изучавам нуждите им. При всеки удобен случай си създавах познанства и изграждах
основите за приятелство с всеки невярващ. След това събрах тълпа от обществото, като изпратих
писмо до  15  000  семейства  със  съобщение,  че  започва  дейността  на  нашата  църква.  Написах
писмото,  основавайки се на онова,  което бях научил за обществото от моето изследване.  През
първата  година  широко  рекламирах  дейността  на  църквата  си,  защото  не  разполагахме  с
достатъчно връзки с обществото, за да разчитам, че само чрез устни съобщения бихме могли да
изградим тълпа в църквата.  Това е валидно за повечето малки църкви. Днес,  когато хиляди от
нашите членове канят приятелите си в църквата, рекламирането не е необходимо.  През първата
година  основното,  с  което  бяхме  заети  в  църквата  беше  да  изградим  тълпа  от  хора  и  да  ги
запознаем  с  Христос.  Така  както  е  необходимо  огромно  количество  енергия,  за  да  се  отдели
изстрелваната ракета от стартовата площадка, така са необходими огромни усилия да се събере
тълпа от нищото. Нашият фокус беше много тесен. Аз проповядвах много проста и директна серия
от евангелизиращи проповеди като: “Добрата новина за обичайните проблеми” и “Божият план за
твоя живот.” В края  на годината вече имахме средно 200 посетители и болшинството от тях бяха
новопокръстени християни. През втората година започнах да се  занимавам с превръщането на
вярващите от нашата тълпа в членове на църквата. През това време продължавахме да търсим
нови хора от обществото и да увеличаваме броя на тълпата, но в допълнение полагахме големи
усилия за изграждане на приятелски отношения в рамките на посетителите, като се фокусирахме
върху превръщането на посетителите на църквата в  членове.  Аз започнах да говоря повече  за
значението на църковното членство, за изгодите от това човек да принадлежи на едно църковно
семейство и за отговорностите, свързани с членството. Проповядвах проповеди като:  “Ние сме
заедно в Това”, “Всички в Божието семейство” и “Защо все пак съществува църквата?” Все още си
спомням вълнението, с което наблюдавах как Бог започна да превръща доскорошната тълпа от
егоистични посетители в църква, съставена се от обичащи се помежду си членове. През третата
година  съставих  план  за  повишаване  нивото  на  посветеност  на  нашите  членове.  Постоянно
предизвиквах членовете на църквата по-задълбочено да подчиняват живота си на Христос. Учех ги
как да изграждат и утвърждават в себе си духовна дисциплина и навици, които са неразделна част
от духовната зрялост. Проповядвах една серия от проповеди, наречена “Ние израстваме заедно” и
една  серия  от  основни  познания,  озаглавена:  “Въпроси,  които  бих  искал  да  задам  на  Бога.”
Разбира се, аз проповядвах тези неща на новоповярвалите през първата и втората година, но чак
през третата година започнах повече да подчертавам важността им. Тъй като хората вече бяха
здраво утвърдени във вярата, аз започнах да подчертавам все повече важността на това да участват
в църковната дейност, като проповядвах серии от проповеди, наречени: “Всеки член е служител на
Бога” и “Правенето на най-доброто от това, с което Бог ви е дарил.”  Подчертавах, че християните
които не служат на Бога, живеят в противоречие и експлоатират мита, че духовната зрелост сама
по себе си е краят на пътя.  Аз подчертавах,  че смисълът на зрелостта е да се служи на Бога .
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Въпреки, че още от самото създаване на църквата ни в нея служеха миряни, сега ние започнахме
да ги организираме по-добре в едно ясно различимо ядро. Аз наех допълнителен персонал, за да
ми помага във воденето на редовните срещи за обучение, окуражаване и контрол на работата на
лидерите  на  нашите  служители-миряни.  Забелязвате  ли  естествения  прогрес?  Вие  създавате
многопосочно служение, като целенасочено приемате нови членове и се фокусирате върху едно
ниво на посветеност във всеки момент. Не ставайте жертва на чувството, че трябва да правите
всичко наведнъж!  Изграждайте отвън навътре. След като вече сте създали групите от всички 5
нива и те действат, тогава продължавайте, като отделяте равно внимание на всяка от тях. Някои
хора могат да критикуват бавната скорост, с която в началото придвижваме хората към нивата на
по-задълбочена посветеност.  Но трябва да помните,  че ние започнахме с ядро от невярващи и
създадохме цяла  философия за  служение  от случайно събрани хора.  Аз винаги съм гледал на
изграждането на църквата в Седлбек като на задача на целия си живот. Желанието ми е, подобно
на  Павел,  да  поставя “основата като мъдър майстор-строител”  (1Кор.  3:10).  Необходимо е
време,  за да се изгради посветеност,  да се подобри качеството и да се придвижат хората през
Кръговете на посветеност. Аз мога да ви кажа как да изградите балансирана и здрава църква, но не
мога да ви кажа как да направите това  бързо. Солидните и стабилни църкви не са изградени за
един ден. Когато Бог иска да създаде гъба, това става за 6 часа, но когато иска да създаде дъбово
дърво, за това са необходими 60 години. Какво искате да бъде вашата църква: гъба или дъбово
дърво?
2. Програма около вашите цели. Трябва да подберете или да създадете програма, чрез която да
постигнете всяка от целите си. Помнете, че всеки кръг на посвещението съответства на някаква
цел на църквата. Ако използвате петте кръга като стратегия за програмиране, вие ще определите
както  областите,  в  които  трябва  да  работите  (обществото,  тълпата,  църквата,  посветените  и
ядрото),  така  и  всяка  от  целите  си  (евангелизиране,  преклонение,  приятелство,  ученици  на
Христос и служение).  Винаги изяснявайте целта на всяка програма в църквата си. Освободете се
от всяка програма, която не е насочена към някоя от целите ви. Подменяйте всяка програма, за
която можете да намерите друга, с която по-добре ще постигнете целта си.  Програмите винаги
трябва  да  обслужват  целите  ви.  Мостови  събития.  Основната  програма,  която  използваме  в
Седлбек, за да влияем на обществото е ежегодна серия от насочени към обществото събития. Ние
ги наричаме “мостови събития,” защото те са проектирани така, че да изградят мост между нашата
църква и нашето общество. Обикновено тези мероприятия са с голям мащаб, с цел да се привлече
вниманието  на  цялото  общество.  Тези  събития  включват:  Жътвено  празненство,  което
представлява  безопасна  алтернатива  за  децата  по  време  на  празника  “Вси  светии,”  Коледни
тържества  и  Великденски  тържества,  както  и  по  случай  други  сезонни  празници,  концерти  и
продукции.  Някои  от  мостовите  ни  събития  са  предимно  евангелизационни,  а  други  са  пред-
евангелизационни и просто запознават членовете на обществото с дейността на нашата църква.
Служба в услуга на търсещите. Основната програма за тълпата е нашата ежеседмична служба в
услуга на търсещите. Тя представлява среща, на които нашите членове могат да доведат своите
неспасени приятели,  пред които са  свидетелствали за  Христос.  Целта  на  теза  служба  е  да  се
подпомогне личното евангелизиране, но не и да го заменя. Проучванията показват, че хората по-
скоро решават да приемат Христос, когато получават групова подкрепа.  Основната програма за
членовете  на  църквата  е  нашата  мрежа  от  малки  групи.  Приятелство,  лична  загриженост  и
чувството за принадлежност – всички тези изгоди се дължат на членуването в малка група. Ние
казваме на хората: “Вие не бихте се чувствали наистина част от това църковно семейство, ако не се
присъедините към някоя малка група.”  Институт за развитие на живота. Основната програма за
посветените членове е Институтът за развитие на живота. Той предлага голямо разнообразие от
възможности за духовно израстване: курсове за изучаване на Библията, семинари, обсъждания,
индивидуална работа със зрял християнин и индивидуални програми за обучение. Човек може да
набира точки от курсовете, през които е преминал и накрая да получи диплом. Основна част от
дейността  на  този институт  е  богослужението в  сряда.  СОЛ. Основната  програма за  работа  с
ядрото на нашата църква е ежемесечната среща, наречена СОЛ, която е предназначена за обучение
на лидерите от църквата. Тя продължава 2 часа и се провежда вечер през всяка първа неделя от
месеца. По време на нея се докладва за извършената работа, свидетелства се от лидерите-миряни,
пастирът  говори  за  предстоящите  задачи,  изграждат  се  умения  в  участниците,  обучават  се
лидерите, има молитва и определяне на нови лидери-миряни.  Като пастир аз считам, че моята
ежемесечна среща с ядрото  от лидери-миряни е най-важната ми среща, за която се подготвям и
която ръководя. Това е една неоценима възможност да се инструктира, вдъхновява и да се изразява
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висока оценка за хората, които правят така, че Седлбек да съществува. 

3

2

1

4

3

3. Целенасочено  обучавайте  хората  си.  Програмата  за  обучение  в  Седлбек  е  целенасочена.
Нашата  цел  е  да  помогнем  на  хората  да  развият  в  себе  си  стил  на  живот,  отличаващ  се  с
евангелизиране,  преклонение пред Бога,  приятелство,  ученичество и служение.  Ние  искаме да
създаваме  изпълнители  на  Словото,  а  не  слушатели  –  да  трансформираме,  а  не  просто  да
информираме хората. Един от лозунгите ни е: “Човек вярва само в онази част на Библията, която
изпълнява.”  Промяната  на  хората  не  става  случайно.  Длъжни  сме  да  създадем  процес  за
изграждане  на  ученици  на  Христос  или  за  обучение,  който  окуражава  хората  да  постъпват  в
хармония с това, което са научили и да ги награждаваме, когато го правят. В Седлбек ние наричаме
това:  “Процесът на израстване.”  Ние наричаме тази  диаграма “Бейзболно игрище,”  чрез  която
нагледно обясняваме нашия процес за обучение и за въвличане на членовете в живота на църквата.
Всяка страна на квадрата (база от бейзболната игра) представлява един завършен курс от лекции и
изисква наличието на едно по-дълбоко ниво на посветеност. Човек спечелва първата база, когато
завърши клас 101 и подпише договор за членство в църквата в Седлбек. Той попада във втора база,
след като завърши клас 201 и подпише договор за духовно израстване. Човек стига до трета база,
когато завърши клас 301 и вземе решение да се включи активно в дейността на църквата. Най-
накрая стига до “домашната плочка”, когато завърши клас 401 и вземе решение да споделя вярата
си както с близките си така и с непознати хора по време на мисионерски пътувания. Тези стъпки
ще  бъдат  обяснени  подробно  по-късно.  Подобно  на  бейзбола,  бегачът,  който  остане  в
първоначалната си база не получава никакви точки. Ние казваме на новите членове, че целта ни е
те да спечелят “Големия шлем на ученичеството”.  Ние искаме те да завършат всички 16 часа
основно  обучение  и  да  подпишат  договорът,  който  за  всяка  база  е  различен.  Това  е  писмен
документ, който очакваме да бъде подписван от хората, преди да продължат по-нататък. Нито един
челен не може да продължи, без да отговори на изискванията на всеки договор. Повечето църкви
вършат наистина добра работа и хората им достигат до първа или даже до втора база.  Хората
получават  Христос,  биват  кръщавани  и  стават  членове  на  църквата  (ето  това  представлява
достигането  до  първа  база).  Някои  църкви  освен  това  вършат  прекрасна  работа,  свързана  с
подпомагането на вярващите да развиват в себе си навици, които водят до духовна зрялост (това
означава да се стигне до втора база). Но малко са църквите, които имат план, който гарантира, че
всеки вярващ намира за себе си подходящо поле за служение (трета база), а още по-малко са онези
църкви, които подготвят членовете си да спечелват невярващите за Христос и да изпълнят мисията
на живота си (четвърта база – домашната плочка). Крайната цел на църквата ни в Седлбек е да
превръщаме посетителите в армия. Вие не съдите за силата на една армия по това, колко войници
седят и се хранят в столовата, а наблюдавате как те се държат на бойното поле. По същия начин,
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силата на църквата не се оценява по това, колко посетители посещават службите й (по броя на
тълпата). Силата на църквата се демонстрира чрез броя на хората, които вземат активно участие в
дейността й и са членове на ядрото й. В началото на 1980-те аз се шегувах, че целта ми е да
превърна  “Юпитата”  (младите  висококвалифицирани специалисти)  в  “Юмита”  (млади  градски
мисионери). Както вече казах, аз съм убеден, че църквата трябва да бъде станция за изпращане на
мисионери. Само когато придвижим всички членове на църквата до “домашната плочка,” можем
да кажем, че сме изпълнили Великото Поръчение.
4. Основавайте целенасочено малките групи. Ние не очакваме малката група да прави същите
неща, а им даваме възможност да се специализират.  Търсещи групи.  Нашите търсещи групи са
формирани изцяло с цел евангелизиране. Те предоставят приятелска и неформална обстановка за
невярващите,  където  те  могат  да  задават  въпроси,  да  споделят  тревогите  си  и  да  проучват
твърденията на Христос. Подпомагащи групи. Ние имаме подпомагащи групи, които се грижат за
членовете на църквата, за създаване на приятелски връзки между тях и за поклонение. Много от
нашите подпомагащи групи са предназначени за оказване на помощ и приятелска обстановка по
време на специални периоди от живота, като например млади родители, студенти, самотни хора.
Други  се  занимават  с  лекуването на  специални проблеми,  като  окуражаването на  хора,  чийто
брачен партньор е умрял или са разведени. Освен това ние разполагаме с широка гама групи за
възстановяване.  Обслужващи  групи.  Тези  групи  са  формирани  за  извършване  на  специални
дейности, като например нашия дом за сираци в Мексико, нашият екип за работа със затворниците
или групата за работа с наскоро разведени хора. В подобни групи, благодарение на общата задача,
работата по един общ проект или на съвместно служение, между хората по един естествен начин
се създават приятелски отношения.  Групи за израстване. Целта на тези групи е за се грижат, да
обучават, да възпитават и задълбочено да изучават Библията. Ние предлагаме около 50 курсове с
различни програми и някои от тези групи се занимават с още по-задълбочено изучаване на темата
на последната неделна проповед в църквата. Вместо да принуждаваме всеки човек да се пригажда
към някакъв стандартен подход, ние позволяваме на хората да си избират вида на малката група,
която най-добре отговаря на нуждите и интересите им, на съответния етап от живота им или на
етапа на духовната им зрелост.  Ние не очакваме всяка малка група да изпълнява всяка цел на
църквата, но изискваме всяка група да се стреми към изпълнението на поне една от целите на
църквата.
5. Назначавайте  целенасочено  персонала.  На  всеки  човек,  който  наемаме  да  работи  като
служител в църквата се дава целенасочено описание на длъжностните му задължения. По време на
интервюто ние използваме някои стандартни въпроси, с цел да открием към кои от целите на
църквата кандидатът изпитва най-голямо влечение и го насочваме да работи съобразно желанието
му.  Когато  интервюираме  кандидатите,  ние  не  търсим  просто  човек  с  подходящ  характер  и
компетентност.  Ние  търсим човек,  който  изпитва  влечение  към  някоя  от  целите  на  църквата.
Хората, които изпитват страстно влечение към онова, което правят не се нуждаят от допълнителна
мотивация.  Ако  сега  трябва  да  основа  нова  църква,  аз  бих  започнал  с  5  доброволци  за  пет
неплатени църковни длъжности:  (1)Отговорник за  музиката и хвалението,  който да помага за
подготвянето на богослужението за тълпата;  (2) Отговорник за членовете на църквата, който да
преподава  в  клас  101  и  да  ръководи  грижите  за  членовете  на  църквата;  (3)  Отговорник  за
зрелостта, който да преподава в клас 201 и да ръководи програмите за изучаване на Библията за
посветените;  (4)  Отговорник  за  служителите,  който  да  преподава  в  клас  301,  да  интервюира
хората,  които  ще  бъдат  включвани  в  работата  на  църквата  и  ще  контролира  работата  на
служителите-миряни от ядрото; (5) Отговорник за мисионерите, който да преподава в клас 401 и
да контролира програмите ни за евангелизация и за изпращане на мисионери сред обществото. С
разрастването  на  църквата  бих  превърнал  тези  хора  в  частично  платен  персонал,  а  ако  има
възможност  –  в  напълно  платен  персонал.  Ако  се  придържате  към  този  план,  вие  ще  бъдете
целенасочен, независимо от големината на вашата църква.
6. Целенасочена  структура.  Вместо  да  създавате  традиционните  отдели,  структурирайте
църквата си с цел постигане на определените цели. В Седлбек всеки служител-мирянин и всеки
член на персонала е член на един от петте целенасочени екипи. От своя страна, всеки екип се води
от екипен пастир, подпомаган от един екипен координатор и е съставен от комбинация от платени
служители  и  доброволни  служители-миряни.  Те  заедно  ръководят  програмите,  дейностите  и
събитията,  които  изпълняват  конкретната  цел,  обединяваща  екипа.  Мисионерски  екип.  На
мисионерския екип е възложена задачата да евангелизира. Той работи  с обществото. Неговата
задача е да планира,  да представя и да контролира всички “мостови” събития на църквата,  на
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търсещите  групи,  евангелизационното  обучение  (включително  клас  401),  евангелизационните
дейности и програми и мисионерски проекти. Хората от тази група организира всичко, което е
необходимо, за да се стигне до обществото заради Христос. Църквата се занимава с изпращане на
хора, за да евангелизират. Нашата цел е ежегодно поне 25% от членовете ни да бъдат включвани в
някакъв мисионерски проект. Обичам да наблюдавам, как посетителите ни намаляват всяко лято,
не защото хората са в отпуска, а защото заминават да работят като мисионери по света. Друга
наша дългосрочна задача е през следващите 20 години да изпратим 200 професионални мисионери
по света. Миналата година (1994 год) ние изпратихме възрастни членове на нашата църква като
мисионери  до  5  континента,  а  младежите  ни  посетиха  нашето  сиропиталището  в  Мексико  и
спасителния екип в централната част на Лос Анжелис. Екип за музика и хваление. На този екип е
възложена задачата за хвалението и преклонението. Той работи  с тълпата. Работата им се състои
да планират и да контролират ежеседмичните ни срещи с търсещите, специалните богослужения и
да осигуряват музикален съпровод и певци за дейността на останалите групи от църквата.  Екип
занимаващи се с членовете на църквата. Неговата цел е да се развиват приятелските отношения.
Той работи  с членовете на църквата и задачата му е да се грижи за стадото. Членовете на този
екип провеждат месечния ни клас  за  бъдещи членове  на църквата  (клас  101).  Те  контролират
всички  групи  за  подкрепа,  сватби,  погребения,  пастирска  грижа,  посещения  в  болницата,
благотворителна дейност в рамките на църквата и работят в центъра за консултации. Освен това,
този екип е отговорен за всички семейни събития в рамките на църковното ни семейство.  Екип за
узряване. На екипът за узряване е възложена задачата за създаване на последователи на Бога. Той
работи с посветените членове на църквата. Целта на хората от този екип е да водят членовете на
нашата църква към една по-дълбока духовна посветеност и да им помага да узряват духовно. Този
екип преподава в клас 201 и е отговорен за дейността на Института за израстване, за службата по
средата на седмицата, за всички групи за изучаване на Библията, за растежа на домашните групи и
за специалните кампании, насочени към духовното израстване на цялата църква. Освен това, този
екип издава наръчници за духовно израстване на семейството, програми за изучаване на Библията
и други ръководства, с цел да подпомага израстването на вярващите.  Екип за служение. На този
екип е възложена задачата да служи. Той работи с ядрото на църквата. Задачата му е да превръща
членовете на църквата в служители, като им помага да открият какъв е техния талант и дял за
служение и като ги направлява, за да открият или някаква съществуваща или нова възможност за
служение. Този екип се занимава с Центъра за развитие на служителите и е отговорен за всички
групи, които служат,  за работата на клас 301 и за срещите от програмата СОЛ. Освен това те
подпомагат, обучават и контролират работата на миряните-служители в църквата. Целта на екипа е
да помогне на всеки член на църквата да намери своето място за служение, което съответства най-
добре на неговите таланти и способности.
7. Проповядвайте целенасочено.  За да създавате балансирани и здрави вярващи, вие трябва да
съставяте годишен график на проповедите, в който да включите по една серия, посветена на всяка
от петте цели на църквата. За четириседмични серии, свързани с всяка от тези цели биха били
необходими  само  20  седмици  и  пак  ще  ви  остане  повече  от  половин  година  време,  за  да
проповядвате на други теми. Планирането на проповедите ви около петте цели на църквата не
означава,  че  задължително  трябва  да  учите  църквата  като  цяло.  Персонализирайте  целите!
Говорете  за  тях  като  за  петте  цели  на  Бога  за  всеки  християнин.  Например,  вижте  някои  от
заглавията на сериите от проповеди, в които проповядвам целите по един персонален начин: “Вие
сте оформяни, за да бъдете забележителни” – това е серия, която мобилизира хората да служат;
“Шестте етапа на вярата” – това е серия за обстоятелствата, през които Бог прекарва вярващите, за
да узреят; “Да се научим да чуваме гласът на Бога” – това е серия посветена на преклонението
пред Бога; “Как да отговаряме на най-трудните житейски въпроси” – това беше серия, базираща се
на Еклесиаст, чиято цел беше да подготви хората за евангелизацията; “Изграждането на прекрасни
отношения” – това беше серия от проповеди, основаващи се на 1Кор. 13, чиято цел беше да се
задълбочат  приятелските  отношения  в  църквата  ни.  Вие  проповядвате  целенасочено,  когато
използвате  петте  цели  на  църквата  като  ръководство  за  планиране  на  вашия  график  на
проповедите.
8. Целенасочен бюджет.  Ние категоризираме всеки разход в  църковния  ни бюджет съобразно
целта на църквата, заради която е бил направен или с която е свързан.  Най-бързият начин да се
открият приоритетите на една църква е да се прегледа бюджета и календара й. Начинът по който
изразходваме  времето  и  парите  си  демонстрират целенасочено наистина  кое  е  важно  за  нас,
независимо от онова, в което твърдим че вярваме. Ако църквата ви твърди, че евангелизацията е
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неин приоритет, вие трябва да сте в състояние да подкрепите това твърдение с количеството пари,
които са отделени за него в бюджета ви. В противен случай вие просто градите въздушни кули.
9. Целенасочен календар.  Определете по два месеца всяка година, през които специално ще се
занимавате с всяка цел на църквата. След това възложете на всеки екип, отговарящ за конкретната
цел (съставен от персонал или доброволци) да разработи и да изпълни програма, която подчертава
нейното значение през този период. Например, януари и юни могат да бъдат месеци на зрелостта.
По време на едномесечното подчертаване на важността от духовна зрялост вие можете да четете
като  църква  от  Новия  Завет,  ежеседмично  да  запомняте  наизуст  стихове  от  Библията  или  да
провеждате Библейска конференция или изучаване на Библията  с  участието на цялата църква.
Месеците февруари и могат да бъдат посветени на служението. Тогава може да провеждате панаир
на служителите, където да наемате персонал за работа в църквата. Пастирът може да проповядва
една серия от проповеди, посветени на служението на Бога и хората могат да бъдат окуражавани
да  се  включат  в  някоя  от  работните  групи.  Месеците  март  и  август  може  да  бъдат  месеци,
посветени  на  мисиите,  по  време  на  които  могат  да  се  провеждат  такива  дейности  като
индивидуално  мисионерско  обучение,  мисионерска  конференция  или  специални  събирания,
посветени на някакви мисионерски проекти. Месеците април и септември може да бъдат месеци,
посветени на членовете на църквата. Тогава може да се подчертава специално приканването на
посетителите  на  църквата  да  станат  нейни  членове.  Можете  да  планирате  някакви  срещи  на
приятелството, като пикници, концерти и фестивали. Месеците май и октомври могат да бъдат
месеци  на  усилването,  през  време  на  които  да  подчертавате  важността  от  личното  и  общо
преклонение пред Бога. Като отделяте два месеца годишно за всяка от петте цели, вие оставяте два
месеца  свободни,  например  ноември  и  декември,  които  така  или  иначе  винаги  са  заети  с
Благодарението и с Коледните празници.  Не се заблуждавайте. Ако не планирате целите си във
вашия календар, те не могат да бъдат подчертавани в дейността на църквата.
10. Оценявайте  целенасочено.  За  да   оставате  ефективни  като  църква  в  постоянно
променящия се свят, вие постоянно трябва да оценявате онова, което правите. Включете прегледа
и  преоценката  във  вашия  работен  процес.  Оценявайте  дали  работата  ви  е  резултатна.  В
целенасочената  църква  вашата  цел  е  да  имате  стандарт,  с  помощта  на  който  да  оценявате
ефективността си. Да имате цел, без да имате някакъв практически начин да оценявате резултатите
е все едно подобно на НАСА да планирате изпращането на космически кораб на луната, без да
имате  система  за  управление  на  полета.  Вие  нямате  възможност  да  извършвате  корекции  на
посоката на движение по време на полета и почти сигурно няма да достигнете до желаната цел. В
Седлбек ние сме разработили една система за управление, която наричаме “Снимка на Седлбек.”
Нашият персонал я проверява всеки месец. Тя представлява обобщена оценка на 6 страници на
нашия процес за създаване и развитие на ученици на Христос. В тази оценка се посочва кой на
какво ниво от нашия процес (бейзболното игрище) се намира. Тази оценка ни позволява да знаем
във всеки момент колко човека се намират на различните нива на посветеност и измерва много
други важни индикатори на здравето на църквата. “Снимката” ни мотивира всеки месец честно и
откровено да виждаме колко добре църквата ни изпълнява целите си. Така се забелязват много
лесно местата, където има проблеми. Например, ако броят на посетителите се увеличи с 35% за
една година, но броят на членовете и посетителите на малките групи се е увеличил само с 20%,
ние знаем, че трябва да запълним някаква празнота в нашия процес. Подобни статистически данни
ни помагат да оценяваме процеса на приемане на нови членове на църквата и да решаваме къде да
поставим ударението. Както споменах в предишната глава, ние постоянно трябва да си задаваме
въпроса: “С какво се занимаваме?” и “Как върви работата ни?”

Израстване по-силни
Докато търсите начин да  приложите целите си във всяка област от дейността на църквата си,

вие ще забележите, че църквата ви израства по-силна и по-силна. Вместо всяка година постоянно
да търсите нови програми, за да държите хората си в развълнувано и мотивирано състояние, вие
ще можете да се концентрирате върху същественото. Ще бъдете в състояние да се учите от всяка
грешка и да растете с всеки ваш успех. Ако църквата ви се ръководи от непроменими цели, вие ще
сте в състояние да ежегодно да работите по-добре в сравнение с предходните години. Инерцията
ще работи във ваша полза. Колкото повече вашите членове разберат и приемат вашите цели и те се
превърнат в техни лични цели, толкова по-силна ще става църквата ви.
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Глава 9

Към кого са насочени усилията ви?

Исус отвърна: “Бог ме изпрати само при изгубените овце от народа на Израел.”
(Мат. 15:24)

(Павел) “Точно обратното – те видяха, че на мен ми бе поверено да проповядвам
Благата вест сред езичниците, така както на Петър бе поверено да проповядва Благата

вест сред юдеите.” (Гал. 2:7)

Веднъж видях една карикатура,  която точно описва евангелизационната стратегия на много
църкви. На нея беше нарисуван човек, който се упражнява в стрелба с лък в задния двор на къщата
си. Но вместо да се цели в някаква цел, той изпраща стрелата си произволно към дървената ограда
и когато тя се забие в нея, мъжът отива и очертава целта около нея. На двора се появява жена му и
го пита: “Защо правиш това?” Мъжът отговаря без притеснение: “По този начин винаги улучвам
целта!” За  нещастие,  същата  логика  се  демонстрира  в  евангелизационните  усилия  на  много
църкви. Ние изстрелваме стрелите на добрите новини към нашето общество и ако се случи така,
че те уцелят някой човек, ние казваме: “Точно към това се стремяхме през цялото време!” Има
малко плановост или стратегия в нашите усилия – ние нямаме никаква стратегическа цел, а просто
впоследствие рисуваме целта около това, което се случи и сме доволни от постигнатото. Това е
извънредно груб подход към евангелизацията. Нашата задача за довеждането на хората до Христос
е твърде важна и не би трябвало да имаме толкова незаинтересовано поведение.  Твърде много
църкви имат наивни представи за евангелизацията. Ако попитате членовете им: “Кои са хората, до
които искате да стигнете заради Христос?”, те биха ви отговорили: “Всички! Ние се опитваме да
стигнем до всички хора заради Исус Христос.” Разбира се, това е целта на Великото Поръчение и
това трябва да е молитвата на всяка църква,  но на практика нито една църква на света не е в
състояние сама да стигне до всички хора. Тъй като хората са толкова различни помежду си, нето
една  единствена  църква  не  може  да  привлече  всички  хора.  Тъкмо поради  това  има нужда  от
различни църкви. Заедно те могат да постигнат това, което нито една църква, стратегия или стил
на работата не биха могли да постигнат сами. Постоите половин ден на някое летище и ще ви
стане ясно, че Бог обича разнообразието. Той създава неограничен брой различни хора, с различни
интереси, с различни гледни точки, с различни предпочитания, с различен житейски опит, израсли
в  различни  условия  и  с  различни  лични  качества.  Необходими  са  различни  стилове
евангелизационни подходи, за да се стигне до всички тези хора заради Христос. Съобщението за
Добрата новина задължително трябва да бъде едно и също, но методите и стиловете на неговото
предаване ще се различават значително. Винаги отказвам да участвам в спор за това, кой метод за
евангелизиране е най-добър. Всичко зависи от това, до какви хора искате да стигнете чрез тях!
Използваме различни видове стръв, когато искаме да хванем различни риби. Аз подкрепям всеки
метод, чрез който може да се спечели поне един човек за Христос, стига да е етичен. Мисля си, че
някои хора, които са критично настроени към определен метод за евангелизация ще бъдат много
притеснени, когато един ден отидат на небето и открият, че хората около тях са попаднали там
благодарение тъкмо на този метод! Не би трябвало да критикуваме нито един метод, който Бог е
благословил. За да бъде църквата ви най-ефективна в евангелизацията, вие задължително трябва
да решите каква е вашата цел. Определете какви видове хора живеят във вашата област, решете
вашата църква до коя от тези групи е най-подготвена да стигне и след това определете кои методи
за  евангелизиране  най-добре  подхождат  за  целта  ви.  Въпреки,  че  църквата  ви  няма  да  е  в
състояние  да  стигне  до  всички  групи  от  хора,  тя  ще  е  особено  подготвена  за  достигане  до
определени  групи  от  хора.  Когато  знаете  до  кои  видове  хора  се  опитвате  да  стигнете,  тогава
евангелизирането  е  много  по-лесно.  Представете  си,  какво  би  станало  с  едно  търговска
радиостанция,  ако  тя  се  опитва  да  угоди  на  музикалните  предпочитания  на  всички  хора.
Радиостанция,  която постоянно променя своя  музикален стил:  класическа  музика,  хеви метъл,
кънтри, рап, стари шлагери и южноамерикански ритми в края на краищата няма да бъде слушана
от никой. Никой не би искал да слуша подобно радио!
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Успешните радиостанции подбират целева аудитория.  Те изучават населението от района,  в
който оперират, определят кои сегменти от населението не са обект на другите радиостанции и
след това избират собствената си целева аудитория. Определянето на нашата евангелизационна
цел беше вторият по важност фактор, който стои в основата на растежа на Седлбек. След като
определихме до кои хора сме най-подготвени да достигнем, за да ги спечелим за Исус Христос,
ние  преднамерено  и  съзнателно  се  насочихме  към  този  вид  хора.  Когато  планираме  някаква
евангелизационна дейност, ние винаги имаме предвид конкретна целева група от хора. Библията
ни дава съобщението, но нашата цел определя кога,  къде и по какъв начин да го предадем на
хората. Но забележете, че преди да сте определили целите на вашата църква, даже да не трябва да
се  опитвате  да  си  представите  каква  е  целевата  ви  група.  Най-напред  трябва  да  се  положи
библейският фундамент. Виждал съм как някои църкви създават своя стратегия за евангелизация,
започвайки от целта си, без да са положили фундамента на вечните Божии цели. В резултат от това
се създаваха нестабилни църкви, движени от небиблейски учения, подчинявани на пазарните сили,
а не на Божието Слово. Никога не трябва да се правят компромиси с Евангелието!

Целенасочеността при евангелизирането е в хармония с Библията
Практиката на подбиране на целеви групи от хора, за да бъдат евангелизирани е в хармония с

библейския принцип на служение.  Този принцип е толкова стар, колкото е стар Новия Завет. Исус
е имал целенасочено служение. Когато жената от Ханаан го помолила да излекува дъщеря й от
духът,  който  я  владеел,  Исус  публично  казал,  че  Отец  му  е  поръчал  да  се  фокусира  върху
“изгубените овци от народа на Израел.” (виж Мат. 15:22-28).  Въпреки,  че поради вярата на
майката  Христос  излекувал  болното  момиче,  той  публично  определил,  че  целевата  група  на
неговото  служение  са  юдеите.  Да  не  би  Исус  да  е  бил  несправедлив  или  изпълнен  с
предразсъдъци? Съвсем не! Исус целенасочено е работил, за да бъде по-ефективен, а не за да е
недостъпен. Преди този случай Исус инструктирал учениците си също да действат целенасочено.
В Мат. 10:5-6 се казва: “Исус изпрати тези дванадесет мъже със следните наставления: “Не
отивайте при езичниците и не влизайте в самарянски град, а идете сред народа на Израел, който
е като стадо изгубени овце.”  Павел е  насочил служението си  към неевреите,  а  Петър –  към
евреите (Гал. 2:7). И от двете дейности е имало нужда, и двете са били важни, и двете са били
ефективни. Даже евангелията са били написани с цел да бъдат четени от различни читателски
групи. Замисляли ли сте се защо Бог е използвал 4 автора и 4 книги, за да предаде съобщи живота
на Христос? В края на краищата, почти всички истории и учения от евангелието на Марко се
съдържат и в евангелието на Матей. Защо са ни нужни двете книги? Защото евангелието на Матей
е било предназначено да бъде четено от евреите, а евангелието на Марко – от неевреите. Те имат
едно и също послание, но тъй като са били писани за различна аудитория, стилът им на предаване
на съобщението е различен.  Целенасочеността към вашата публика за евангелизиране е метод,
който е изобретен от Бога! Той очаква от нас да свидетелстваме пред хората по разбираем за тях
начин. Идеята да целенасоченото евангелизиране е вградена във Великата Заповед. Ние трябва да
правим  ученици  от  “всички  народи.”  Гръцката  дума  ta  ethne,  от  която  произлиза  думата
“етнически”, се отнася буквално до “всички групи от хора.” Всяка една от тези уникални човешки
групи има нужда от евангелизационна стратегия, която да предава Евангелието по начин, който е
разбираем  за  тяхната  специфична  култура.  През  1995 година  евангелизационната  програма на
Били Греъм беше предавана от Порто Рико на 116 езика по цял свят. Съобщението беше едно и
също, но се предаваше на езика на всеки народ,  придружено от характерната за всяка култура
музика и от свидетелства на хора, които са станали християни. Над един милиард човека чуха
съобщението  на  езици,  с  музика  и  свидетелства,  които  бяха  в  хармония  със  собствената  им
култура. В историята това е най-грандиозният проект за целенасочено евангелизиране. Практиката
на  целенасоченото  евангелизиране  е  особено  важен  за  малките  църкви.  В  малката  църква,  с
нейните ограничени възможности, за вас е от съществена важност да използвате най-добре това, с
което разполагате. Фокусирайте се върху способностите си да стигате до онези хора, до които
църквата  ви  е  най-подготвена.  Малките  църкви  освен  това  задължително  трябва  да  направят
трудни избори. Например, тъй като е невъзможно да се удовлетворят музикалните предпочитания
на всички хора в една единствена служба,  а не са  в  състояние да предложат многообразие от
служби,  те  задължително  трябва  да  направят  избор.  Промените  на  стиловете  от  седмица  на
седмица ще има същия ефект, като радиото, което постоянно сменя музикалния си формат. Никой
няма да е щастлив от такова решение. Едно от предимствата да голямата църква е това, че тя има
възможности  да  работи  целенасочено  към  много  цели.  Колкото  по-голяма  става  църквата  ви,
толкова повече вие сте в състояние да предлагате на хората да избират от различни програми,
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събития и даже различни стилове на богослужението. Когато беше основана църквата в Седлбек,
тя имаше само една целева група: млади, интелигентни и образовани семейства, които не ходеха
на църква. Ние се спряхме на тях, защото те бяха най-голямата група в Седлбек, освен това аз имах
най-добри връзки тъкмо с този вид хора. Но когато църквата ни порасна, ние бяхме в състояние да
добавим  други  програми  за  служение  и  други  дейности,  за  да  стигнем  да  самотни  хора,  до
семейни, до затворници и до възрастни, до хора,  чиито деца са болни от спин, до говорещите
испански език, до виетнамци и корейци и до много други целеви групи.

Как да определите своята целева група?
Определянето на целевата група за евангелизиране започва със събирането на възможно най-

пълната информация за вашето общество. Църквата ви трябва да определи своята цел по четири
конкретни начини: географски, демографски, културно и духовно. Когато в семинарията слушах
лекциите за тълкуване и за проповядване на Библията, аз бях научен, че за да разбера посланието
на Новия Завет, преди това трябва да се запозная с географията, обичаите, културата и религията
на хората,  които са живели по онова време.  Чак след това бих могъл да извлека от контекста
вечната Божия истина. Този процес беше наричан “тълкувание” и се използва от всеки библейски
проповедник. За нещастие, в семинарията нямаше курс, който да ме научи, че  преди да съобщя
тази вечна истина на съвременните хора, аз трябва да “изтълкувам” собственото си общество! Ако
искам вярно да предавам Божието Слово, аз съм длъжен да обръщам равностойно внимание на
географията,  обичаите,  културата  и  религиозния опит на  собственото си общество,  така  както
изучавам хората, които са живели в библейските времена.

Определете своята географска  цел
Исус е имал план да евангелизира света. В Деян. 1:8 той определил четирите географски цели

на  учениците  си:  “Но  ще  получите  сила,  когато  Светия  Дух  дойде  върху  вас,  и  ще
свидетелствате за мен в Ерусалим и в цяла Юдея и Самария, и по всички краища на света .”
Много  изследователи  на  Библията  изтъкват,  че  това  е  точния  модел  за  израстване,  описан  в
останалата  част  на  книгата  “Деяния.”  В  началото  съобщението  било  предадено  на  юдеите  в
Ерусалим, след това в Юдея, после в Самария и чак след това се разпространило в цяла Европа.
Определянето на географското местоположение на вашата цел означава просто, че вие определяте
къде живеят хората, до които искате да стигнете с вашето послание за Спасителя. Вземете една
карта на вашия град или район и отбележете местоположението на вашата църква. Пресметнете
какво разстояние може да се измине с кола за 15-20 минути във всяко направление и отбележете
границите на своята основна мисионерска област. Това е вашето евангелизационно езеро за ловене
на риба. Използвайте наличните статистически данни за броя на хората, живеещи в тази област, за
да научите колко хора живеят в достъпна близост до вашата църква.

Когато  определяте  вашата  географска  цел,  трябва  да  имате  предвид  няколко  фактора:  (1)
“Достъпната близост” е много относително понятие. Средната продължителност на пътуването до
църквата в много голяма степен зависи от това, в каква област на страната живеете. Жителите на
селата са по-склонни да пътуват по-далеч, отколкото градските жители. Хората са по-съгласни да
изминават по-дълги разстояния по магистрала, отколкото да правят много по-кратки пътувания с
кола в условията на наситено със светофари градско движение.  Според мен, хората биха били
съгласни да преминат през не повече от десетина светофара, за да стигнат до църквата ви. (2) Днес
хората избират в коя църква да ходят основно на базата на връзките си с нейните членове и на
нейните програмите, а не поради нейното местоположение. Просто защото църквата ви е по-близо
до някой човек не е гаранция, че вие автоматично ще можете да стигнете до него. Църквата ви
може да не им подхожда. От друга страна, има хора, които ще минат покрай 15 други църкви, за да
дойдат във вашата, стига тя да задоволява нуждите им. (3) Колкото по-голяма става църквата ви,
толкова повече ще се разширява областта, в която ще работи. В Седлбек ние имаме хора, които
пътуват по 1 час с кола, защото ние предлагаме някаква програма или група за подкрепа, които те
не могат да намерят на някое друго по-близко за тях място.  По правило хората са склонни да
пътуват повече, за да посещават една по-голяма църква с многостранни служения, отколкото да
ходят в някоя по-малка църква с ограничени възможности за служение.

Съществува и друг начин за очертаване на целевата географска област на вашето служение,
съгласно който трябва да очертаете на картата един кръг с радиус 10 км около местоположението
на църквата ви. След това изяснете колко човека живеят  в този кръг. Това е вашата първоначална
област за служение. Около 65% от населението на Америка не ходи на църква и този процент е
много по-висок в някои области, особено на Запад и Североизток и в зоните на големите градове.
Ако  пресметнете  населението  на  вашата  област  на  служение  и  след  това  определите  какво
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представлява  65%  от  този  брой,  вие  наистина  ще  се  убедите,  че  “Жътвата  е  изобилна,  но
работниците са малко” (Мат. 9:37). След като вече сте определили своя целеви географски район
за действие,  вие ще знаете колко хора се  намират във вашия риболовен басейн.  Това е много
важно, защото броят на населението във вашия район е основният фактор, с който трябва да се
съобразявате, когато решавате каква стратегия ще използвате, за да ги привлечете в църквата. В
един гъстонаселен район е възможно да се фокусирате само върху един сегмент и въпреки това да
израснете като голяма църква. В по-рядко населените райони ще трябва да създавате проекти за
достигане на няколко различни сегменти, с цел да израснете като голяма църква. Глупаво е да се
пренебрегва  ролята  на  населеността  когато  предварително се  определя колко голяма ще стане
църквата. Независимо от качеството на работата на църквата, ако в района на нейното действие
живеят само 1000 човека, тя никога не би могла да стане голяма църква. Това не се дължи на
грешка на пастира, нито на липса на желание в членовете на църквата да изпълняват волята на
Бога. Това просто е въпрос на аритметика. Посещавал съм големи църкви, разположени в зоните
на големите градове, които са избрали някаква много специфична стратегия, с която да стигнат
само до 0,5% от населението. Но тъй като в тяхната област живеят 200.000 човека, църквата има
1.000 посетители. Ще направите грешка и ще се разочаровате, ако си мислите, че ако подражавате
на тяхната стратегия във вашата църква, която се намира в някакъв малък град, тя ще израсне до
същия размер. Ако искате да сте реалист, трябва да се фокусирате върху процента на населението,
до което сте достигнали, (т.е. съотношението на броя на посетителите на църквата ви отнесен към
броя на населението от вашия район),  а  не върху броя на членовете на църквата.  Може да се
очаква, че стратегията, която стига до 1.000 човека в един 200.000 град, ще достигне до 50 човека в
един град с население от 1.000 човека.  Нито е разумно, нито е полезно да се сравнява броя на
посетителите между различните църкви. Всяка църква има свой уникален риболовен басейн и във
всеки басейн се намират различен брой и различни видове риби. Това е  все едно да се прави
сравнение между мандарината и подводницата.  Две църкви на пръв поглед могат много да си
приличат, но когато се разгледат по-отблизо, различията между тях ще станат ясно различими.

Определете своята демографска цел
Не само трябва да установите колко хора живеят във вашия район, а трябва да знаете и какви

видове  хора  живеят  в  него.  Първо  нека  да  ви  предупредя:  Не  се  престаравайте  много  в
демографското изследване! Можете да изгубите много време в събирането на данни и информация
за  вашето  общество,  което  няма  да  доведе  до  никаква  реална  промяна  във  вашата  църква.
Познавам някои основатели на църкви,  които са  прекарвали месеци за  подготвяне  на красиви
наръчници, пълни с демографски изследвания за своя район. Всичко това беше интересно, но от
повечето от него нямаше никаква полза за целите на църквите им. Има само няколко достъпни
демографски факти, от които се нуждаете, за да получите представа за хората от вашия район.
Според мен факторите,  които трябва да се  имат предвид при определяне на целите за  вашата
евангелизационна  дейност  са  следните:  Възраст:  Какъв  е  броя  на  хората  от  всяка  възрастова
група?;  Семейно  положение:  Колко  от  тях  са  възрастни  неженени  хора?  Какъв  е  броя  на
семействата?; Доход: Какъв е средният доход на едно семейство?; Образование: Какво е нивото на
образованост на вашето общество?; Работа: Какви са преобладаващите видове работа?

Всеки от тези фактори ще оказва влияние върху начина, по който ще трябва да служите на
хората  и  как  да  им  съобщавате  за  Добрата  Новина.  Например,  в  сравнение  с  пенсионерите,
младите хора имат различни надежди и страхове.  Едно представяне на Евангелието, което поставя
ударението върху сигурността, че като последица от спасението хората ще отидат на небето може
би няма да даде резултат, когато се прави пред млади хора, които си мислят, че целият им живот е
пред тях. Те не се интересуват от това, какво ще стане с тях след като умрат. Единственото, което
ги интересува е дали има някакъв смисъл или цел в този живот.  Едно национално изследване
показва, че по-малко от 1% от американците търсят отговор на въпроса: “Как мога да отида на
небето?” По-ефективно е да се свидетелства пред един млад човек, като му се покаже, че ние сме
създадени, за да живеем  сега във връзка с Бога чрез Христос.  От друга страна, много възрастни
хора проявяват голям интерес как да се подготвят за вечността, защото знаят, че животът им на
земята  може  да  се  прекрати  във  всеки  момент.  Семейните  двойки  имат  различни  интереси  в
сравнение със самотните хора. Бедните хора са изправени пред по-трудни проблеми в сравнение с
хората  от  средната  класа.  Богатите  имат  свои  собствени  безпокойства.  Притежаващите
университетско образование имат склонността да гледат на света по различен начин, в сравнение с
хората със средно образование.  Важното е да се знае гледната точка на хората, които искате да
спечелите  за  Христос.  Ако сериозно искате църквата ви да  окаже някакво влияние,  трябва  да
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придобиете  познанията  на  експерт  за  вашето  общество.  Пастирите  трябва  да  знаят  повече  за
своето общество отколкото всеки друг човек. Както обясних в част 1,  преди да отида в моето
общество, аз прекарах 3 месеца в изучаване на статистически и демографски данни, за да мога да
определя какъв вид хора живеят в Седлбек. Преди кракът ми да беше стъпил там, аз знаех колко
хора живеят там, къде работят, какъв доход имат, какво е образователното им ниво и още много
неща.   Къде  можете  да  намерите  тази  информация?  Има  много  източници  на  информация,
включително Библиотеката на Бюрото на САЩ за регистриране на населението, градските отдели
за  планиране,  редакциите  на  вестниците,  местните  търговски  камари  и  др.  Повечето  големи
деноминации също поддържат база данни за демографското състояние, до която можете да имате
достъп.

Определете своята демографска цел
Разбирането на демографското състояние на вашето общество е важно нещо, но разбирането на

културата му е даже още по-важно нещо, което няма да намерите в статистическите данни. Аз
използвам думата “култура,” когато говоря за стил на живот и за манталитета на хората, които
живеят в района на вашата църква. В бизнеса се използва думата “психографика,” което просто е
друг начин за оценяване на ценностната система, интересите, проблемите и страховете на хората.
Много  преди  бизнесмените  да  се  запознаят  с  психографиките,  християнските  мисионери
осъзнаваха  различията  между  различните  култури.  Нито  един  мисионер,  работещ  в  някаква
далечна и забравена страна не би се опитал да евангелизира и да служи на хората, без преди това
да е разбрал тяхната култура. Глупаво е, ако не се постъпва така. В сегашната светска среда е
важно да разбираме културата, в която работим. Не трябва да се съгласяваме с нея, но сме длъжни
да я разбираме. В рамките на обществото ви съществуват много подкултури или подгрупи. За да
достигнете до всяка от тези групи, вие трябва да откриете начина, по който мислят хората, които
ги съставляват. Какви са техните интереси? Какво ценят? Кои са болните им места? От какво се
страхуват? Кои са най-важните характерни черти на начинът им на живот? Кои са любимите им
радиостанции? Колкото повече знаете за хората, толкова по-лесно ще ви бъде да стигнете до тях .
Една от големите пречки за израстването на църквата е “слепотата за хората,” т.е. неспособността
й  да  разбира  социалните  и  културните  различия  между  хората.  Дали  всички  бели  хора  си
приличат? Разбира  се,  не.  Дали всички черни хора си приличат? Разбира се,  не.  Дали всички
испаноговорящи  или  всички  азиатци  са  еднакви?  Не.  Тренираното  око  ще  открие  важните
различия  между  хората,  които  живеят  във  вашия  район.  Най-добрият  начин  да  разберете
културата, манталитета и стила на живот на хората е като говорите лично с тях. Не е нужно да
наемате  фирма  за  извършване  на  социологически  проучвания,  просто  излезете  навън  и  се
срещнете лице в лице с хората от вашето общество.  Проведете собствено проучване. Питайте ги
според тях от какво най-много се нуждаят. Чуйте за техните страхове, проблеми и интереси. Нито
една книга или демографски доклади не могат да заменят живия разговор с хората от вашето
общество. Статистиката обрисува само част от картината. Вие лично трябва да посветите време за
разговори с хората, за да получите усещането, че разбирате обществото си. 

Определете своята духовна цел
След като сте определили културата на вашия целеви район, вие трябва да откриете духовната

основа на вашето общество. Определете какво знаят вече хората от вашия район за Евангелието.
Например, когато изучавах положението в Седлбек, аз открих, че 94% от жителите вярват в Бога
или в някакъв космически дух,  75% вярват  в  библейското определение за  Бога,  70% вярват в
живота след смъртта и 52% вярват, че са тук на земята с някаква духовна цел. За мен беше много
полезно за  знам,  от къде да започна  с  хората,  когато  им свидетелствам за  Христос.  С цел да
определите  духовния  климат на  обществото,  вие  можете  да  интервюирате  другите  пастири от
вашия район. Един пастир, който от десетки години работи в едно общество би трябвало да е
съвсем наясно с проблемите на хората и с духовните им наклонности. Преди да се преместя в
Седлбек, за да поставя началото на нашата църква, аз установих контакт с всеки от евангелските
пастири от този град, за да чуя техните оценки за духовните нужди на местните хора. Задачата се
оказа  изненадващо  проста.  Отидох  в  градската  библиотека,  намерих  справочника  “Жълти
страници” за Седлбек и от рубриката църкви записах имената и адресите на всички евангелски
църкви. След това написах писмо до всеки от пастирите с което им обяснявах какво ще правя и ги
молех да ми отговорят на 6 въпроса от приложената анкетна карта с отпечатан на нея обратен
адрес. Получих обратно около 30 анкетни карти, в някои от които имаше много интересни мисли и
това постави началото на чудесно и дълготрайно приятелство с много от тези пастири. Преди
няколко години чух за някакво проучване на религиозния живот на американците, направено от
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Университета  в  Ню Йорк.  Според  него  90% от  всички  американци  твърдят,  че  имат  някакви
религиозни предпочитания. Въпреки, че това не означава непременно, че те активно прилагат в
живота си онова, в което вярват, то все пак означава, че почти всеки американец е имал някакъв
контакт с някаква религиозна организация в живота си. Терминът “не посещаващи църква” не се
отнася само за хора, които никога не са влизали в църква. В него се включват и онези хора, които в
миналото са посещавали някаква църква, но нямат лична връзка с Христос, както и хора, които за
известно време са посещавали църква, но от години вече не я посещават. 26% от американците
твърдят,  че са католици. Ако живеете на Западния бряг,  първият човек с който може би ще се
срещнете  е бивш католик. Ако живеете на Юг, най-вероятно е да се срещате с хора, които твърдят,
че са били баптисти (30%).  В Северна Дакота има голям шанс “непосещаващият църквата” да
казва,  че  е  бивш лютеран (28%),  а  в  Канзас или Айова е  много вероятно да срещнете бивши
методисти (13%). Вие трябва да познавате вашия район! Когато свидетелствам пред някой човек,
който няма връзка с Христос, аз се опитвам да открия всяка обща база, която може да съществува
помежду ни, като имам предвид неговото религиозно минало. Например, когато говоря с някой
католик,  аз  знам,  че  те  приемат Библията,  но  може би никога  не  я  четат,  че  приемат Светата
Троица, непорочното зачатие и раждане и че Исус Христос е Синът на Бога. Ние вече имаме някои
общи съгласия по някои от основните въпроси. При това положение моята работа се състои в това
да започна да говоря за различията между религия, която се основава на добрите дела и религията,
при която има лична връзка с Христос, основаваща се на милостта. Когато говоря на пастирски
конференции,  често пъти има пастири,  които ми казват,  че  църквата им е “точно същата като
Седлбек.”  Когато ги попитам,  какво имат предвид,  като  казват това,  те  ми отговарят:  “Ние се
стремим да стигнем до хората, които не ходят на църква.” Тогава аз им казвам: “Това е чудесно!
Към какъв вид хора, които не ходят на църква се стремите да достигнете?” В края на краищата,
хората които не ходят на църква не си приличат! Да казвате, че вашата цел са хората, които не
ходят на църква, това означава да давате непълно описание. Хората, които не ходят на църква от
университета в Бъркли са съвършено различни от фермерите във Фресно или от емигрантите от
Лос Анжелис. Определянето на евангелизационната цел на църквата ви изисква време и сериозно
проучване. Но след като веднъж го завършите, вие ще знаете защо някои методи за евангелизация
ще дадат резултати във вашия район, а други – няма да дадат. Проучването може да ви спести
изразходването на скъпоценни усилия и средства за евангелизационни методи, които просто няма
да дадат резултат. 

Персонализирайте целта си
След като вече сте събрали цялата информация за хората от вашия район, препоръчвам ви да

направите обобщено описание на типичния негов жител, който не ходи на църква и който ще бъде
обект на вашите евангелизационни усилия. Обобщаването на характерните черти на жителите на
вашия район в портрета на един въображаем човек ще помогне на членовете на църквата ви по-
лесно да разберат към какви хора ще бъде насочена евангелизационната ви дейност. Ако сте си
свършили  добре  работата  при  събирането  на  информацията,  членовете  на  църквата  ви  ще
разпознаят своя съсед във вашия митичен човек.  В църквата  в  Седлбек ние нарекохме нашия
обобщен портрет “Сам от Седлбек.” Повечето от нашите членове нямат проблеми при описанието
на Сам. Ние го обсъждаме във всеки клас за подготвяне на нови членове на нашата църква.

“Сам  от Седлбек” е типичен представител на местните хората, които не ходят на църква. Той е
на около 30-40 години. Има университетско образование и даже докторска титла (жителите на
Седлбек притежават едно от най-високите образователни нива в САЩ). Той е женен за “Саманта
от Седлбек” и те имат две деца: “Стив” и “Сали.” Проучванията показват, че Сам обича работата
си, харесва му мястото, където живее и счита, че сега живее по-добре в сравнение с периода от
преди 5 години. Той е доволен от себе си, даже необщителен поради високите си житейски успехи.
Той е или професионалист, или ръководител или преуспяващ предприемач. Сам е един от най-
влиятелните хора сред американците, но има големи дългове, дължащи се най-вече на високата
цена на къщата му.
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Пример за обобщен мъжки представител на обществото, в което се намира Седлбек

Здравето  и  физическите  упражнения  са  ценени  много  от  Сам  и  неговото  семейство.
Обикновено можете да видите как Сам тича всяка сутрин, а Саманта посещава някакъв курс по
аеробика  три  пъти  седмично  в  Семейния  фитнес  център.  И  двамата  обичат  да  слушат
съвременната  популярна  и  кънтри  музика,  особено  когато  работят  навън.  Що  се  отнася  до
социалния им живот, Сам и жена му е по-вероятно да са част от някаква голяма група, отколкото
да  живеят  самотно  Защо?  В  тълпата  Сам  може  да  се  крие  личен  живот  и  да  поддържа
анонимността си, които той ревниво пази. Сам може би живее в ограден район с ограничен достъп
на външните хора и телефонът му не е записан в телефонния указател. Друга важна черта на Сам
е, че той е скептичен към онова, което нарича “организирана” религия. Най-често той би казал:
“Аз вярвам в Исус. Просто не харесвам организираната религия.” На това изказване ние обичаме
да отговаряме с шегата: “Тогава вие ще харесате Седлбек. Ние сме неорганизирана религия!” Тъй
като е жител на Южна Калифорния, Сам предпочита случайните и неформални събирания пред
всичко, което е церемониално, закостеняло и официално. Той обича да се облича в съответствие с
мекия южно калифорнийски климат. Ние имаме предвид това, когато планираме събирания, които
да привлекат Сам. Например, аз никога не нося сако и вратовръзка, когато говоря пред църквата.
Аз преднамерено се стремя да бъда облечен в хармония с онези, до които искам да стигна, защото
се  придържам към стратегията  от  1Кор.  9:20:  “За  юдеите станах  като юдеи,  за  да  мога да
спечеля повечето от тях. За онези, които са подчинени на закона, станах като човек, който е
подчинен на закона (въпреки че аз самият не съм подчинен на закона), за да мога да ги спечеля.”
Сигурен съм, че на мое място Павел би казал: “Когато съм в Южна Калифорния, аз ставам като
южнокалифорнийците, с цел да ги спечеля!”  Не считам, че за Исус има голямо значение как са
облечени хората. Предпочитам някой недодялан човек да дойде в църквата с гуменки и тениска,
вместо въобще да не дойде, защото няма костюм. Освен това на Сам от Седлбек никога не му
стигат  време и  пари.  Неговата  кредитна  карта  винаги  е  използвана  до  крайния  предел,  той  е
изключителен материалист, но въпреки това честно би признал, че богатството не му осигурява
постоянно  щастие.  Защо  си  създаваме  всички  тези  трудности  свързани  с  определянето  на
типичния образ на човека, до който искаме да стигнем? Защото колкото повече разбирате един
човек,  толкова по-лесно ще ви бъде да разговаряте с него.  Ако трябва да създавате образа на
типичния жител на вашия район, какви характерни черти ще му припишете? Как ще го наречете?
Заслужава си да се  замислите над това? След като веднъж сте обрисували и сте дали име на
евангелизационната цел на вашата църква, направете ми една услуга: Изпратете ми едно копие. Аз
имам хоби да събирам образите на евангелизационните цели на църквите. Имам една папка, пълна
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с такива образи, като Доуг от Далас, Майк от Мемфис и Ал от Атланта.
Представяте ли си фотограф, който прави снимки, без да отделя време, за да фокусира апарата

си? Представяте ли си ловец на елени, който седи на върха на някой хълм и от време на време
стреля по посока на долината, без да се цели? Без цел нашите усилия за евангелизиране често пъти
представляват само пожелателно мислене. Разбира се, че е необходимо да отделим време за да се
фокусираме и да се прицелим, но това се отплаща. Колкото повече се фокусирате в целта, толкова
по-голяма е вероятността, че ще можете да я уцелите.

Глава 10 

Как да разберете до кои хора сте най-способни да достигнете?

…беше  Андрей, братът на Симон Петър. Той веднага намери брат си Симон и му
каза: “Намерихме Месията.”(Което в превод значи “Христос”). (Йоан 1:40-42)

Докато Исус се хранеше в къщата, дойдоха много бирници и грешници и ядоха с
него и учениците му. (Мат. 9:10)

Даже случайното четене  на Новия Завет  ни показва,  че  евангелието се  е  разпространявало
основно чрез отношенията. Веднага след като Андрей чул за Христос, той отишъл и казал на брат
си  Симон  Петър.  Филип  незабавно  се  свързал  със  своя  приятел  Натанаил.  Бирникът  Матей
поканил в  дома  си  на  вечеря  други  бирници.  Жената  при кладенеца  разказала  за  Христос  на
всички жители на нейното село. Списъкът може да бъде продължен. Вярвам, че най-резултатната
стратегия за евангелизация е първо да се опитваме да стигнем да онези, с които вече имаме нещо
общо. След като определите всички възможни целеви групи във вашия район, първо към коя група
бихте  се  фокусирали.  Отговорът  е,  че  трябва  да  се  фокусирате  върху  онази  група,  за  чието
достигане сте най-подготвен. Както вече казах, всяка църква е най-добре подготвена да стигне до
определена група от хора. Църквата ви с лекота би могла да стигне до някои видове хора и ще й
бъде по-трудно да стигне до други видове хора. Има и такива видове хора, до които църквата ви
никога няма да е в състояние да достигне, защото за това се изисква напълно различен тип на
служение от това, което вие можете да предложите. Много причини могат да накарат хората да не
се съгласяват да посещават  църквата  ви:  религиозни ограничения,  влошени лични отношения,
емоционални  пречки,  различия  в  начина  на  живот  и  културни  бариери.  Въпреки,  че  първите
четири вида пречки са много реални, в тази глава бих искал да се фокусираме върху културната
бариера.  Хората,  до  които  църквата  ви  най-вероятно  би  могла  да  стигне  са  онези,  които
съответстват на съществуващата култура във вашата църква.

Кой вече посещава църквата ни? Как определяте културата на вашата църква? Запитайте се:
“Какъв вид хора вече посещават църквата ни?” Някои пастири могат да бъдат обезкуражени, но
истината е такава: “Какъвто тип хора вече имате в църквата си – такъв тип се предполага, че ще
привлечете допълнително в нея.” Не е вероятно църквата ви да привлече и да задържи много хора,
които по своя тип да се различават от онези, които вече я посещават. Когато в църквата ви влязат
посетители, първият въпрос,  който си задават не е свързан с религията,  а с културата.  Докато
огледат помещението ви, пълно с непознати лица, те несъзнателно си задават въпроса: “Има ли тук
някой, който да ме харесва?” Едно случайно дошло семейство пенсионери ще търси да види, дали
има и други възрастни хора в църквата. Военнослужещият ще търси да види сред присъстващите
някой  друг,  който  носи  униформа  или  чиято  подстрижка  е  по  военен  образец.  Едно  младо
семейство  с  малки  деца  незабавно  ще  огледа  тълпата,  за  да  види,  дали  има  и  други  млади
семейства с бебета или с малки деца.  Ако посетителите в църквата ви открият хора,  които са
подобни на тях, тогава има много по-голяма вероятност отново да се върнат в нея. Голяма ли е
вероятността една църква пълна с пенсионери да стигне до младите хора? Не, не е голяма. Голяма
ли е вероятността една църква, пълна с военни да привлече към себе си активисти в борбата за
мир? Минимална е! Или каква е вероятността една църква, пълна с работници да привлече към
себе  си мениджъри и  ръководители?  Възможно е,  но  не бих се обзаложил,  че  това  ще стане.
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Разбира се, като вярващи ние сме длъжни да желаем и да посрещаме гостоприемно всички хора в
нашето църковно семейство. В края на краищата, всички ние сме равни в очите на Бога. Църквата
може да няма успех в привличането на някои видове хора и това не е зависи от добрата или лошата
й работа, а  просто защото трябва да се съобразяваме с чудното многообразие от хора, които Бог е
създал на света.

Какъв  вид  ръководители  имаме?  Вторият  въпрос  който  трябва  да  си  зададем,  когато
решаваме към кого е най-добре да се насочи евангелизаторската работа на църквата е: “Каква е
културата  и  личността  на  ръководителите  на  църквата?”  Личните  качества  на  вашите
ръководители, както на платения персонал, така и на доброволците, оказва емоционално влияние
на работата на църквата ви. Фигурите на ръководителите хвърлят дълги сенки. Много проучвания
показват, че първото съображение, по което хората си избират църква е, че те се идентифицират с
пастира. Не разбирайте това погрешно: пастирът не привлича хората, които за пръв път идват в
църквата, но той е основната причина посетителите да се върнат или да не се върнат в нея. Когато
посетителите харесат пастира, има много по-голяма вероятност те да се дойдат отново в нея. Ако
сте пастир, трябва искрено да се запитате: “Какъв човек съм аз? Каква е моята култура? Какъв вид
хора привличам по естествен начин и кои хора ми е трудно да разбирам?” Трябва да направите
откровен анализ на това, кой сте вие и с кой вид хора се разбирате най-добре.  Докато бях студент в
семинарията,  аз  работих  като  временно  изпълняващ длъжността  пастир  в  една  малка  църква,
съставена почти изцяло от шофьори на камиони и механици. Тъй като нямах абсолютно никакъв
опит или склонност към машините, на мен ми беше трудно да поддържам интелигентен разговор с
много от членовете на църквата. Въпреки че искрено обичах тези хора, аз се чувствах като риба на
сухо и те знаеха това. Те бяха много вежливи с мен, но аз съвсем не бях онова, от което църквата
имаше нужда. Те имаха нужда от лидер, който съответстваше на техните особености. От друга
страна, аз се чувствам като у дома си, когато трябва да говоря с предприемачи, ръководители и
професионалисти. В същност, аз съм забелязал, че те също са привличани от моето служение. Не
че така съм го планирал, просто Бог ме  е създал да бъда такъв човек. Дълбоко съм убеден, че Бог
е призовал и оформил всеки от нас по различен начин, за да стигнем до различните видове хора.
Вие можете да обучавате хора, до които аз никога няма да мога да стигна за Христос и може би ще
сте в състояние да стигнете до някои хора, с които няма да можете да се свържете. Тъкмо това е
причината,  поради която всички ние сме нужни в тялото Христово. Ако Бог ви е призовал да
служите, тогава такъв какъвто сте вие задължително трябва да сте част от неговия план. Вие не
служите благодарение на собствените си качества, а чрез личните си способности, с които Бог ви е
дарил.  Вие сте оформен от Бога с някаква цел.  Ако той ви е призовал да бъдете пастир,  това
означава, че на света трябва да има хора, до които вие можете да стигнете по-добре от всеки друг.
Има два принципа, които трябва да помните, когато искате да откриете Божията воля за вашето
служение: (1)  Вие ще имате най-голям успех в достигането до хората, с които сте свързан. Най-
лесните за достигане хора за Христос са онези, които най-много ви харесват. Това не означава, че
не можете да стигнете и до хора, които не ви харесват. Разбира се че можете, но това просто е по-
трудно.  Някои пастири  се  свързват  най-добре  с  високо  образовани  интелектуалци,  а  други  се
свързват най-добре с обикновените хора.  И двете групи имат нужда от Христос,  и двете имат
нужда от пастир, който да ги разбира и на който да му харесва да бъде с тях. Вие ще имате най-
голям принос за евангелизирането, когато се свързвате с хора, които ви подхождат. Тогава можете
да упражнявате влияние просто като сте такъв, какъвто сте, без да се преструвате. (2) Като лидер
вие ще привличате хора, които са като вас, а не хората, които искате да привличате. Когато основах
църквата в Седлбек, аз бях на 26 години. Независимо от усилията, които полагах, аз не успявах да
привлека  в  църквата  хора,  по-възрастни  от  45  години.  Членовете  на  църквата  доста  близо
съответстваха на моята възрастова група. Чак след като назначих за свои помощници по-възрастни
хора от мене, ние започнахме да стигаме до възрастните хора. Сега, когато съм на средна възраст,
аз трябва да си подбирам по-млади помощници, за да се свързваме с хората, които са по-млади от
мен.  Понякога,  тъй  като  пастирите  искат  да  стигнат  до  определена  целева  група,  те  нямат
реалистична оценка за себе си. Познавам един пастир на 50 годишна възраст, произхождащ от
фермерско семейство, който беше решил да основе църква, която да стигне до младежи, водещи
разгулен живот, защото беше видял как някаква друга църква беше направила това и беше много
въодушевен от тази идея. Църквата му се провали и по-късно той си признаваше: “Аз просто не
можах да вляза в хармония с тяхната дължина на вълната.” 

Има  и  изключения  от  тези  два  принципа,  ако  на  вас  ви  е  дадено  онова,  което  наричам
“мисионерска дарба.” Способността да се служи на Бога независимо от културните различия се
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дължи на специален талант, получаван от Светия Дух, за да може надарения човек да общува и да
проповядва на хора, чиято култура е съвършено различна от собствената му култура. Очевидно
апостол Павел е имал дарбата да бъде мисионер. Той е бил отгледан и възпитан като “чистокръвен
евреин” (Фил. 3:5), но въпреки това Бог го е призовал да създава църкви сред неевреите. Познавам
пастири, които са израсли в селски семейства, но работят много резултатно в типично градски
среди. Освен това познавам пастири, които са израсли в югозападната част на САЩ, но Бог ги
използва по един прекрасен начин в североизточните градове. Но тези надарени пастири са само
изключение от правилото. Експлозивно израстване се случва тогава, когато типът от хора в района
на църквата съответства на типа на хората, които са вече в църквата и всички те са в хармония с
характерните особености на пастира.  Но ако членовете и пастира не си подхождат, тогава има
голяма вероятност да има експлозия,  но без растеж! Много църковни конфликти се дължат на
несъответстващи лидери. Поставянето на лидер с неподходящи личностни характеристики в една
църква  прилича  на  погрешното  скачване  на  кабелите  на  акумулаторната  батерия  на  колата  –
искрите, които биха предизвикали експлозията са гарантирани. Много пъти съм виждал пастири,
на  които  им  е  трудно  да  разберат  хората  от  своето  общество,  защото  не  притежават  тяхната
култура. Проблемът не е в липсата на желание, а в различния житейски опит! Един верен на Бога
човек,  поставен  на  погрешно  място  ще  дава  само  посредствени  резултати.  Аз  лично  не  се
съмнявам, че в нашата страна има много места,  където бих се провалил напълно като пастир,
защото не бих бил в хармония с културата на местните хора. Бог ме е създал да му служат точно
там, където съм сега. Промените в живота на хората от нашата църква доказва това. Понякога най-
мъдрото нещо, което един пастир може да направи е да признае, че не е в хармония с културата на
членовете  на  църквата  или на  обществото й  и  да  се  премести на  друго  място.  Преди години
Седлбек  основа  една  нова  църква  в  района  на  Ървайн,  Калифорния  и  един  мой  приятел  се
премести  от  Атланта,  за  да  служи като  пастир  в  нея.  Той  беше започнал една  нова  църква  в
Атланта, която беше израснала да има над 200 посетители, поради което той знаеше, че притежава
дарбите, които са нужни на основателя на църкви. След около 8 месеца новата църква в Ървайн
все още не беше израсла над повърхността на земята. Попитах Джон според него на какво се
дължи този проблем. Той каза: “Очевидно е, че не подхождам за това място.” Района на Ървайн е
съставен от богати семейства на средна възраст, чиито деца бяха 13 – 18 годишни. След това го
попитах: “С какви хора си мислиш че ти е най-лесно да работиш?” Джон ми отговори: “Чувствам,
че мога да стигна до млади семейства с деца на предучилищна възраст и до неженени млади хора,
които за пръв път живеят отделно от родителите си. Аз разбирам техните проблеми.” Аз му казах:
“Тогава трябва да те преместим в една църква в Хънтингтън Биич!” Ние преместихме там Джон,
където започвахме една нова църква и за период от една година църквата вече имаше над 200
посетители. Имам друг приятел, който служи като пастир в една африкано-американска църква в
Лонг Биич, Калифорния. Веднъж той дойде да ме види и беше много обезкуражен от липсата на
растеж на църквата си. Аз бързо открих, че той не съответства на образователното ниво на своята
църква. Той притежаваше няколко научни степени и имаше много изтънчен език, но повечето от
членовете  на  църквата  и  на  обществото  й  имаха  само  средно  образование.  Неговият  стил  на
говорене отблъскваше хората. След като разбра, че само на няколко километра от негова църква
има  друг  район,  съставен  от  образовани  и  професионално  подготвени  афро-американци,  той
предложи да подаде оставка от настоящата си работа като пастир и да основе нова църква в тази
част на Лонг Биич. Приятелят ми направи точно така и след две години ме каза, че всяка неделя
новата му църква се посещава от над 300 посетители.  Ако сте пастир и чувствате, че не сте на
мястото си, защото не подхождате на района, в който служите, вие разбирате много добре за какво
говоря. Може би трябва въобще да престанете да се чувствате така. Не се огорчавайте. Не е грях,
че вие не подхождате на някакъв конкретен район. Просто се преместете! Ако Бог ви е надарил и
ви е призовал да служите, той е подготвил място, което е точно за вас.

А ако се окаже, че църквата ни не съответства на нашето общество?
Често пъти обществото се променя,  а образът на църквата си остана непроменен. Какво да

правите, ако служите в църква, която не подхожда на обществото в което се намира?
Повишавайте здравината на църквата си. Не се опитвайте да бъдете нещо, което не сте. Ако

църквата  ви  основно е  създадена за  възрастни хора,  решете да  се  превърнете в  църква,  която
предлага  най-ефикасното  възможно служение  за  възрастните  хора.  Не  се  опитвайте  да  бъдете
църква на младите хора. Повишавайте здравината си в това, което вече правите и не се безпокойте
за онези неща, които не можете да правите. Продължавайте да правите това, в което сте силни и
просто се старайте да ставате още по-добри. В обществото ви има хора, до които може да стигне
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само църква с вашия профил.
Открийте  отново  своята  църква.  Под  повторно  откриване  на  църквата  имам  предвид

преднамерено да промените образа на църквата си, с цел да бъде в хармония с някоя нова цел.
Тогава вие напълно изоставяте старите програми, структури и стил на служение и ги заменяте с
нови.  Искам да  бъда  пределно ясен:  Не  ви съветвам да  правите  това!  Това  е  много болезнен
процес,  който може да продължи много години. Хора ще напускат църквата поради огромни и
неизбежни  конфликти.  Ако  поведете  църквата  си  през  този  процес,  може  би  по-възрастните
членове на църквата ще ви очернят като обладан от Сатаната, освен ако не сте най-стария член на
църквата. Виждал съм подобна трансформация да се прави успешно, но тя винаги е придружена от
наличието на  изключителна  упоритост  и  силна  воля,  за  да  бъде  човек  в  състояние  да  понесе
критиката. За това е необходим силно обичащ, търпелив и надарен пастир, който да води църквата
към повторно откриване на себе си. Даже не обсъждайте тази възможност в църква, която с повече
от 100 посетители, освен ако Бог ви каже да го направите. Това е път на мъченичеството. Но ако
сте църква с 50 или по-малко членове, това може да се окаже шанс за вас. Едно от предимствата на
малките църкви е,  че те могат да бъдат напълно променяни просто когато бъдат напуснати от
няколко семейства и към тях се присъединят няколко нови семейства. Но колкото по-голяма става
църквата, толкова по-малка е вероятността да можете да направите това.

Започване  на  нови  църкви.  Тази  трета  възможност  е  единствената,  която  обичам  да
препоръчвам. Има няколко начини за започване на нова църква, за да се достигне до нова целева
група във вашето общество. (1) Можете да добавите друго богослужение, с различен стил, с цел да
привлечете хора, които не са били привлечени от досегашния ви стил на богослужение. По цяла
Америка  църквите  започват  да  провеждат  второ  и  даже  трето   различни  по  стил  и  време
богослужения,  с  цел  да  предложат правото на  избор и  да  увеличат  броя  на  членовете  си.  (2)
Можете  да  поставите  началото  на  някаква  мисия,  за  която  планирате  да  се  превърне  в
самостоятелна  църква.  Създаването  на  нови  църкви  е  най-бързият  начин  за  изпълнение  на
Великото Поръчение. Може ли си спомняте, че в часовете по биология в гимназията са ви учили,
че основната биологична характеристика на зрелостта е способността за размножаване. Убеден
съм, че същото е вярно и за църквата, която в Библията е наричана “тяло”.  Белегът на наистина
зрялата църква е това, че тя има бебета: тя поставя началото на други църкви. Не е задължително
необходимо да сте голяма църква, за да започнете да основавате нови църкви. Църквата Седлбек
основа първата си дъщерна църква когато беше само на 1 година. Ежегодно ние основаваме поне
по една дъщерна църква.  Когато църквата ни стана на 15 години, ние бяхме основали 25 други
църкви.

Оценяване на духовната възприемчивост на вашето общество. 
В  притчата  за  сеяча  и  различните  видове  почви,  Исус  ни  учи  (Мат.  13:3-23),  че

възприемчивостта на хората към духовното се движи в широки граници. Подобно на различните
видове  почва,  хората  реагират  по  различен  начин  на  Добрата  Новина.  Някои  хора  са  много
отворени за слушането на Евангелието,  а други са много затворени. В притчата за сеяча Исус
обяснява, че има твърди сърца, повърхностни сърца, разсеяни сърца и приемащи сърца. За да има
максимална ефективност при евангелизацията, ние трябва да посаждаме семето си в добра почва,
която ще даде стократно по-голяма жътва. Никой здравомислещ фермер не би прахосвал семето и
скъпите съоръжения, за да  сее върху ненаторена почва, която няма да даде реколта. По същия
начин,  безгрижното  и  лишено  от  плановост  разпространение  на  Евангелието  е  белег  за  лошо
служение.  Посланието  на  Бога  е  твърде  важно,  за  да  се  прахосват  време,  пари  и  енергия  за
прилагане на неефективни методи и за сеене върху неподготвена почва. Нужно е да използваме
стратегия, когато искаме да стигнем до хората и да фокусираме усилията си на това място, където
те ще предизвикат най-голяма промяна. Даже в рамките на целевата група на вашата църква ще
има групи с различно ниво на възприемчивост. Духовната възприемчивост е нещо, което идва и си
отива от живота на хората подобно на морския прилив и отлив. В различни периоди от живота си
хората имат склонност да са по-отворени към духовната истина, отколкото в други времена. Бог
използва многообразни инструменти, за да прави сърцата по-меки и да подготвя хората,  за  да
бъдат спасени. Кои са най-възприемчивите хора? Вярвам, че има две големи категории: Хората в
преход и хората под напрежение. Бог използва промяната и болката, за да привлече хората към
Евангелието.

Хората в преход. Всеки път, когато човек преминава през големи промени, независимо дали са
положителни или отрицателни, те изглежда че създават глад за духовна стабилност. В настоящия
момент има огромен интерес към духовността, който е породен от значителните промени в нашия



65

свят, които плашат хората и те са неспокойни. Алвин Тофлер казва, че когато промените станат
твърде  големи,  хората  търсят  “острови  на  стабилността”.  Това  е  вълна,  която  трябва  да  бъде
използвана  от  църквата.  В  Седлбек  ние  сме  установили,  че  хората  са  по-възприемчиви  към
Евангелието, когато са изправени пред такива промени, като нов брак, ново бебе, нов дом, нова
работа или ново училище. 

Хората под напрежение.  За да привлече вниманието на хората,  Бог използва всевъзможни
видове емоционални болки: болката от развод, смъртта на близък човек, безработица, финансови
проблеми,  трудности в брака и в  семейството,  самота,  неспокойство,  чувство за  вина и други
видове стрес. Изплашените или разтревожени хора често започват да търсят нещо по-голям от тях
самите,  за  да облекчат  болката  и  да  запълват празнотата,  която чувстват.  Не  твърдя,  че  моето
виждане е безпогрешно, но въз основа на 15 годишния ми опит като пастир, аз предлагам следния
списък на десетте най-възприемчиви групи от хора, до които сме достигали в Седлбек: (1) Хората,
които за втори път идват в църквата; (2) Близките и приятелите на новопокръстените; (3) Хора,
които  се  развеждат;  (4)  Хора,  които  чувстват,  че  имат  нужда  от  програма  за  възстановяване
(алкохолици,  наркомани и  т.н);  (5)  Хора,  които за  пръв път  стават  родители;  (6)  Безнадеждно
болните и семействата им; (7) Семейства с големи брачни проблеми; (8) Родители, които имат
проблеми  с  децата  си;  (9)  Хора,  които  наскоро  са  останали  без  работа  или  хора  с  големи
финансови проблеми; (10) Новодошлите в района на църквата.

Възможна цел на църквата ви може да бъде създаването на специална програма, за достигане на
най-възприемчивата група от вашия район. Разбира се, ако започнете да правите това, можете да
очаквате някой да ви каже: “Пасторе, мисля си, че преди да се опитаме да привлечем всички тези
нови  хора,  ние  би  трябвало  да  се  опитаме  да  привлечем  повторно  всички  стари  членове  на
църквата, които престанаха да идват.“ Това е стратегия, която със сигурност ще доведе до упадък
на църквата! Това няма да стане. За връщането на един напуснал или плътски настроен член са
необходими 5 пъти повече енергия, отколкото да се спечели за Бога един невярващ човек. Аз съм
убеден, че Бог е призовал пастирите да хващат риба и за хранят овцете, а не да затварят козите в
кошарата! По редица съображения може би е по-добре онези хора, които са напуснали църквата ви
да  отидат  в  някоя  друга  църква.  Ако  искате  църквата  ви  да  расте,  фокусирайте  се  върху
възприемащите хора. След като определите каква е целевата група за вашата евангелизационна
работа, до която има най-голям шанс да стигнете и кои са най-възприемчивите хора във вашата
целева група, вие сте готови да направите следващата стъпка: да разработите евангелизационна
стратегия за вашата църква.

Глава 11 

Как да разработите своя стратегия?

Станах слаб за слабите, за да ги спечеля. Станах всичко за всички, за да мога по
всякакъв начин да спася част от тях. (на друго място този стих е преведен така:

Какъвто и да е човека, аз се опитвам да намеря обща основа с него, за да ми позволи да
му разкажа за Христос и човекът да позволи на Христос да го спаси) (1Кор. 9:22)

Исус им каза: “Последвайте ме и аз ще ви науча как да ловите хора” (Мат. 4:19)

Баща ми беше най-добрия рибар, който съм срещал. Даже ако имаше само една риба в езерото
или реката, той я хващаше. Това винаги ме удивляваше, докато пораствах. Десет човека от нас
можеха да ловят риба в същото езеро и баща ми успяваше да излови всичката риба. Как правеше
това?  Магия  ли беше това?  Да  не  би  Бог  просто  повече  да  го  харесваше?  Когато станах по-
възрастен, аз разгадах тайната му: Баща ми разбираше рибата. Той можеше да “прочете” езерото и
да си представи къде точно се намираше рибата; той знаеше по кое време на деня рибата иска да
яде; в зависимост от вида на рибата той знаеше каква стръв да използва; когато температурата се
променяше, той знаеше кога да смени стръвта; изглежда че той даже знаеше на каква дълбочина да
хвърли въдицата във водата. Той правеше това с възможно най-голямата лекота и привлекателност,
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за да бъде тя в състояние да налапа неговата кукичка – и тя наистина я налапваше! Той хващаше
рибата спазвайки нейните правила. За разлика от него, аз никога нямах стратегия, когато ходех да
ловя риба. Аз замятах и хвърлях въдицата си някъде в езерото с надеждата,  че нещо може да
клъвне. Рибата рядко идваше при моята въдица, защото аз се опитвах да я хвана с подхода “кълви
или се махай.”За мен винаги беше много по-интересно това, че съм на  открито, отколкото да се
наслаждавам  на  самото  ловене  на  рибата.  Докато  баща  ми  пълзеше  след  тръстиката  или  се
измокряше до кръста, за да разбере къде е рибата,  моите места за ловене на риба обикновено се
определяха от съображението на мен да ми е най-удобно. Аз нямах стратегия и резултатите ми
доказваха това.  За нещастие, много църкви имат същото апатично отношение към ловенето на
мъже и жени. Те не отделят време, за да разберат хората, които искат да уловят и нямат никаква
стратегия как да направят това. Те искат да печелят хората са Христос както се случи, но по един
удобен за тях начин. Тайната на ефективното евангелизиране е не само в самото съобщаване на
посланието  на  Христос,  а  и  в  подчиняването  на  методологията  на  Христос.  Убеден  съм,  че
Христос ни е дал не само това, което е казал, но е определил и начина, по който да го съобщим на
хората. Той е имал стратегия. Той е моделирал вечните принципи на евангелизацията, които все
още работят в наши дни, при положение, че ги прилагаме.  Мат. 10 и Лука 10 представляват две
нагледни описания на стратегията на Исус за целево евангелизиране. Преди да изпрати учениците
си да евангелизират, той им дал конкретни инструкции относно това, с кого трябва да прекарват
времето си, с кого не трябва да си губят времето, какво да казват и как да съобщават Добрата
Новина.  В тази глава няма място за подробно изложение на всички инструкции, които е дал Исус.
Вместо  това  искам  да  посоча  пет  риболовни  указания  за  евангелизацията,  които  могат  да  се
открият в инструкциите на Исус към неговите ученици. Ние сме изградили стратегията на Седлбек
за евангелизация около тези пет принципа.

Познавайте хората, за които ловувате. Видът риба, която ще хващате ще определя всяка част
от вашата стратегия. Ловенето на костур или сьомга изисква различно оборудване, въдици и време
на ловене. Вие не ловите марлин по времето, когато ловите пъстърва. Липсва универсален метод
за ловене на риба. За ловенето на всеки вид риба трябва да използвате уникална стратегия. Същото
е вярно и при ловенето на хората – полезно е да познавате онова, което искате да хванете! Когато
Исус изпращал учениците си за тяхната първа евангелизационна кампания, той определил много
конкретно целта им: Те трябвало да се фокусират върху селяните от собствената си страна. “Не
отивайте сред езичниците и не влизайте в самарянски град,  а идете сред народа на Израел,
който е като стадо изгубени овце” (Мат.  10:5-6).  Има няколко причини, поради които Исус е
стеснил целевата група, но едно нещо е сигурно: Той се е насочвал към такъв вид хора, до които
учениците му са били най-подготвени да достигнат – хора, които са били като тях самите. Исус не
е имал предразсъдъци към другите видове хора, той просто е имал стратегия. Както вече споменах
в глава 9,  Исус  е  определил целта на учениците,  за  да бъдат резултатни,  а  не с  цел да бъдат
недостъпни за хората извън целевата група.

Идете там, където рибата кълве. Губене на време е да се лови риба на място, където рибата
не кълве.  Мъдрите рибари се местят. Те разбират,  че рибата се храни на различните места по
различно време през деня и че тя не е постоянно гладна през целия ден. Това е принципът на
възприемчивостта, който обяснявах в предишната глава. В определени моменти невярващите са
по-възприемчиви за духовната истина в сравнение с другото време. Тази възприемчивост често
пъти  трае  кратко,  поради  което  Исус  е  казал  да  ходим  там,  където  хората  ще  ни  слушат.
Възползвайте се от предимството на възприемчивите сърца, които са подготвяни от Светия Дух.
Забележете инструкциите на Исус от Мат. 10:14: “И ако някой не ви приема или не слуша думите
ви,  напуснете  тази  къща  или  град  и  изтърсете  праха  от  краката  си .”  Това  е  много
забележително указание, което не трябва да пренебрегваме. Той им е казал, че от тях не се очаква
да си губят времето с невъзприемчиви хора. От нас не се очаква да късаме зелени плодове, а да
намираме узрели плодове и да ги пожънваме за Христос. Преди да основа църквата в Седлбек, аз
бях  ръководил  евангелизаторски  проекти  в  много  църкви.  Често  пъти  местният  пастир  и  аз
прекарвахме много следобеди в евангелизаторски посещения по домовете. Много пъти пастирът
ме водеше до някой упорит човек, който предишните евангелизатори не бяха успели да спечелят.
Това се оказваше загуба на време.  Дали е признак на добро служение е да се дразни някой, който
вече 10 пъти е отхвърлял Христос, когато има много други хора, които очакват за пръв път да чуят
Евангелието? Аз вярвам, че Светия Дух иска да ни насочи към хора, които вече са подготвени, за
да  отговорят  на  Евангелието.  Исус  ни  казва  да  не  се  безпокоим  за  невъзприемчивите  хора.
Изтърсете праха от краката си и продължете да вървите напред. Стратегията на апостол Павел е
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била да минава през отворените врати, а не да си губи времето, за да тропа на затворените врати.
По същия начин, ние не трябва да фокусираме усилията си върху хора, които още не са подготвени
да слушат. Има много повече хора по света, които са готови да приемат Христос, отколкото има
вярващи, които са готови да свидетелстват пред тях.

Научете се да мислите като рибата.  За да хващаме рибата, полезно е да разбираме нейните
навици, предпочитания и начини на хранене. Някои риби харесват тихи и застояли водоеми, а
други харесват да плуват в бързите течения. Някои риби са дънни, а други харесват да се крият под
скалите.  Успешния улов изисква да притежаваме способността да мислим като рибата.  Исус е
знаел какво си мислят невярващите (виж Мат. 9:4; 12:25; Марко 2:8; Лука 5:22; 9:47; 11:17). Той е
бил ефективен в справянето си с хората, защото е разбирал и е бил в състояние да проникне през
умствените прегради, които те са издигали. В Кол. 4:5 се казва: “Бъдете мъдри в отношенията си
към онези, които не са част от църквата и използвайте времето си възможно най-добре.” За да
спечелим невярващите, ние трябва да се научим да мислим като тях. Проблемът е, че колкото по-
дълго човек живее като вярващ,  толкова по-малко мисли като  невярващ,  защото интересите  и
ценностите му се променят. Тъй като повечето време от живота си съм бил християнин, аз мисля
като християнин. Нормално аз не мисля като невярващ. Още по-лошо от това е,  че  проявявам
склонността да мисля като пастир и това допълнително ме отдалечава още повече от начина на
мислене на невярващия. Аз трябва преднамерено да променям начина си на мислене, когато искам
да се свържа с нехристияните. Ако разгледате повечето църковни реклами, ще видите, че те са
писани от гледната точка на манталитета на вярващия, а не на невярващия човек. Вгледайте се в
една църковна обява,  която съобщава:  “Проповядване на безпогрешното Божие Слово!” Такова
твърдение  със  сигурност  не  е  привлекателно  за  невярващите.  Лично  аз  считам,  че
непогрешимостта на Библията не подлежи на обсъждане, но онзи, който не ходи на църква даже не
може  да  разбере  смисъла  на  термина  “непогрешим.”  Духовната  терминология,  с  които
християните са запознати е просто някакъв брътвеж за невярващите. Ако искате да рекламирате
църквата си на човек,  който не е  ходил на църква,  вие трябва да се  научите да мислите и да
говорите като невярващите. Често чувам пастири да се оплакват, че в сравнение в невярващите от
миналото, днешните невярващи по-силно не желаят да приемат Евангелието. Въобще не мисля, че
това  е  вярно.  Много  по-вероятно  е  да  се  окаже,  че  съпротивата  се  дължи  само  на  лоша
комуникация, защото посланието просто не достига до получателя. Църквите трябва да престанат
да говорят, че хората са близо до Евангелието, а трябва да започнат да откриват начини, как да се
комуникират на вълната на невярващите. Независимо от това, колко силно е нашето променящото
живота послание, то не може да свърши нищо добро, ако го съобщаваме на невярващите на вълна,
която е различна от вълната, на която е настроен техният радиоприемник. Как да се научите да
мислите  като  невярващите?  Разговаряйте  с  тях!  Една  от  най-големите  пречки  пред
евангелизацията  е,  че  повечето  вярващи  прекарват  цялото  си  време  в  обществото  на  други
християни. Те нямат никакви приятели, които са невярващи, а ако не прекарвате известно време с
невярващите, вие няма да разбирате техния начин на мислене. Както казах, аз основах църквата в
Седлбек, като в продължение на 12 седмици обикалях от врата на врата и проучвах невярващите от
моя район. Шест години преди това бях прочел книгата “Църквата ви има реални възможности” на
Робърт Шулер,  в  която той описваше,  как през 1955 обикалял от врата на врата  и задавал на
стотици хора въпросите: “Защо не ходите на църква?” и “Какво искате да има в църквата?” Мислех
си, че това е велика идея, но усещах, че въпросите се нуждаят от перифразиране, за да се отчете
властващия скептицизъм на 1980-те. В бележника си записах следните 5 въпроса, които щях да
използвам, за да поставя началото на Седлбек: (1) “Според вас, каква е най-голямата нужда на този
район?” Този въпрос стимулираше хората просто да разговарят с мен. (2) “Посещавате ли редовно
някаква църква?” Ако те ми отговореха положително, аз им благодарях и отивах в следващия дом.
Не  си  правех  труда  да  задавам  следващите  три  въпроса,  защото  не  желаех  да  деформирам
резултатите от проучването си с мненията на вярващи хора. Забележете, че аз не питах: “Член ли
сте на някаква църква?” Много хора, които от 20 години не са стъпвали в църква все още твърдят,
че  членуват  в  някаква  църква.  (3)  “Защо  си  мислите,  че  повечето  хора  не  ходят  редовно  на
църква?” На пръв поглед този въпрос не звучи толкова заплашително и обидно като: “Вие защо не
ходите редовно на църква?” Днес много хора биха отговорили на този въпрос по следния начин:
“Теб какво те интересува защо не ходя на църква?!” Но когато ги попитам защо според тях другите
хора не ходят на църква, те обикновено споделят с мен личното си мнение. (4) “Ако трябва да си
потърсите църква, която да посещавате, какво бихте искали да намерите в нея?” Този въпрос ми
даде  повече  познания за  начина  на  мислене на невярващите,  отколкото цялото ми обучение в
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семинарията.  Аз установих, че повечето църкви предлагат програми, които не са интересни за
невярващите  хора.  (5)  “Какво  бих могъл  да  направя  за  вас?  Какъв  съвет  бихте  дали  на  един
свещеник, който наистина иска да бъде полезен на хората?” Това е най-основния въпрос, който
църквата е длъжна да задава на своето общество. Проучете Евангелията и забележете колко много
пъти Исус е питал хората: “Какво искаш да направя за теб?” Той е започвал с нуждите на хората.
Когато правех това проучване, аз се представях така: “Здравейте, казвам се Рик Уорън. Правя едно
обществено проучване. Не се обръщам към вас, за да ви уча на нещо или пък да ви карам да се
подписвате  за  нещо.  Просто  искам  да  ви  задам  5  въпроса.  Няма  правилни  или  неправилни
отговори и това ще ви отнеме само около 2 минути.” Сега няколко хиляди църкви използват тези 5
въпроси, за да проучват собствените си общества.  Ако не сте проучвали невярващите от вашия
район, силно ви препоръчвам да го направите.

Четири  основни  оплаквания.  Чрез  нашето  проучване  в  Седлбек  ние  открихме  4  общи
оплаквания относно църквите. (1) “Църквата е отегчителна, особено проповедите. Посланието й
не  се  свързва  с  моя  живот.”  Това  е  най-често  чуваното  от  мен  оплакване.  Удивително  е  как
църквите са способни да вземат най-вълнуващата книга на света и да отегчат до сълзи хората с
нея.  По някакъв тайнствен начин те са  способни да превръщат хляба в  камъни! Проблемът с
отегчителните проповеди е, че те принуждават хората да си мислят, че Бог е отегчителен. От това
оплакване аз реших да се науча как да предавам Божието Слово по един практичен и интересен
начин. Не е задължително, че само когато проповедта е отегчителна, само тогава е библейска, нито
пък че проповедта трябва да е суха, за да е в хармония с Христовото учение. Хората, които за пръв
път попадат в църквата не търсят разводнени послания, а практични съвети. В неделя те искат да
чуят нещо, което биха могли да приложат в понеделник. (2) “Членовете на църквата не се държат
приятелски с посетителите”. Ако отивам в някоя църква, аз очаквам да бъда посрещнат добре и да
не се чувствам притеснен.  Според много от невярващите хора, членовете на църквата се държат
така, като че ли са част от някаква привилегирована група. Когато новите посетители не разбират
използваната “терминология”, песните или ритуалите, те се чувстват като глупаци и усещат, че
членовете на църквата ги наблюдават с критичен поглед. Най-силното чувство, което новодошлият
в църквата изпитва, когато присъства на някаква служба, е страх. В резултат от това, ние в Седлбек
решихме, че ще правим всичко необходимо посетителите ни да се чувстват добре посрещани и
желани,  без  да  усещат,  че  са  наблюдавани. (3)  “Църквата се  интересува  повече  от парите ми,
отколкото  от  мене.”  Поради  прекомерно  агресивните  усилия  за  събиране  на  пари  на
телевизионните евангелизатори и на някои организации,  хората, които не посещават църквата са
невероятно чувствителни към призивите за даряване на пари. Когато направил подобно проучване,
Бил Хибелс установил, че това е най-разпространеното оплакване в района на неговата църква.
Мнозина  считат,  че  много  хора  работят  като  пастири  “просто  заради  парите”,  а  пищните  и
натруфени  църковни  сгради  само  добавят  гориво  в  огъня.  Ние  в  Седлбек  решихме  да  се
противопоставяме на това оплакване, като преди събирането на даренията по време на църковните
служби  обявяваме,  че  приемаме  дарения  само  от  членовете  на  църква,  а  от  посетителите  не
очакваме да даряват. (4) “Ние се безпокоим за начина, по който църквата се грижи за децата ни,
докато трае богослужението.” Районът ни е пълен с много млади семейства, така че ние не бяхме
изненадани да  чуем това  оплакване.  Църквата  е  длъжна да  спечели доверието на  родителите.
Църквата  в  Седлбек  е  възприела  и  публикувала  един  набор  от  стриктни  указания  за  нашите
служители,  които  работят  с  децата,  за  да  гарантираме  безопасност  и  качество.  Ако  искате  да
стигнете до младите родители, вие трябва да имате прекрасни програми за техните деца.

Исус е казал на учениците си да имат стратегия в своята евангелизаторска работа.  “Чуйте!
Изпращам  ви  като  овце  сред  вълци.  Затова  бъдете  прозорливи  като  змиите  и  чисти  като
гълъбите.” (Мат. 10:16). Побеждаващите отбори в американския футбол знаят как да “разчитат
отбраната на противника.” Когато нападащия се отбор се подрежда за всяка игра,  капитана на
отбора оглежда противниковия отбор, за да разбере как са се подредили неговите играчи. Той се
опитва  да  разгадае  предварително  как  ще  реагира  защитата  и  какви  защитни  мерки  може  да
използва  по  време  на  играта.  Ако  капитанът  не  прави  това,  обикновено  бива  лишаван  от
капитанската  си  позиция!  При  евангелизирането,  “разчитането  на  отбраната”  означава  да  се
разбиват и приемат възраженията, които невярващите биха имали още преди да са ги изрекли.
Това означава да се научаваме да мислим като невярващите. 

Най-интересното в нашето проучване е, че нито едно от оплакванията на невярващите от нашия
район не беше свързано с религията. Аз не срещнах нито един човек, който да казва: “Аз не ходя
на църква, защото не вярвам в Бога.” В замяна на това срещнах много хора, които казваха: "Аз
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вярвам в Бога, но не считам, че църквата е нещо, от което имам нужда.” Повечето от хората от
нашия район, които не посещаваха някаква църква не са атеисти – те са погрешно информирани,
затворени  или  твърде  заети.  Използвайки  събраната  информация  от  това  проучване,  ние
изпратихме  едно  отворено  писмо  до  нашето  общество,  насочено  към  основните  проблеми  на
хората,  които не ходят на църква и обявихме такава форма на църковната си служба,  която да
противодейства на най-обичайните извинения, които хората ни даваха. Написах това писмо изцяло
уповавайки на вярата си. Когато го изпратихме, ние все още не бяхме започнали да провеждаме
църковните си служби. Изпълнени с вяра, ние обявихме предварително каква църква сме решили
да бъдем. Определих целта на нашата църква в първото изречение на писмото, като посочих, че тя
е ориентирана към невярващите хората. Целият тон на писмото беше пропит от желанието да се
отговори на онова, към което се стремяха невярващите, а не за да привлича християни от другите
църкви. Всъщност,  всички критични и гневни писма,  които получих в отговор на моето първо
писмо дойдоха от християни, които ме питаха, защо в него не съм споменавал за Исус или за
Библията. Някои даже изразяваха съмнение за моето собствено спасение! Те просто не разбираха
онова, което се опитвахме да направим. Благодарение на това писмо, 205 човека присъстваха на
нашата първа служба в Седлбек и през следващите 10 седмици 82 от тях предадоха живота си на
Христос.  Резултатите  бяха  такива,  че  си  струваше  да  бъдем  разбрани  неправилно  от  някои
християни. Вие трябва да решите кого искате на впечатлите. А ето и самото писмо: 20.03.1980 год,
Здравей, съседе! Най-после! Една нова църква, насочена към онези, които отказват да посещават
традиционните църковни служби! Нека да бъдем откровени и да признаем, че сега много хора не
ходят  редовно  на  църква.  Защо? Твърде  често  защото:  Проповедите  са  отегчителни  и  не  са
свързани с ежедневния ни живот; Много църкви изглежда се интересуват повече от парите, които
дарявате,  отколкото  от  вас  самите;  Членовете  на  църквата  са  неприятелски  настроени  към
посетителите; Вие се съмнявате относно начина, по който църквата се грижи за децата ви, докато
трае службата. Представяте ли си, че посещението на църква може да ви доставя радост?  Ние
имаме добра новина за вас! Църквата в Седлбек е нова обществена църква, създадена за да
отговаря на сегашните ви нужди. Ние сме група от щастливи приятели, които са открили радостта
от християнски начин на живот. В църквата Седлбек вие: Ще се срещнете с нови приятели и ще
опознаете съседите си;  Ще се наслаждавате на нетрадиционна музика в  съвременен стил;  Ще
чуете  позитивни и практични послания,  които всяка седмица ще ви окуражават;  Докато сте в
църквата,  ще поверите грижата за децата си на предани и грижовни служители.   Защо не ни
посетите  тази  неделя?  Каня  ви  да  бъдете  мой  специален  гост  за  нашата  първа  публична
тържествена ВЕЛИКДЕНСКА НЕДЕЛНА СЛУЖБА, която ще се проведе на 6 Април от 11 часа.
За сега ние се събираме в салона на Гимназията. Ако нямате църковен дом, дайте ни шанс да
опитаме! Открийте разликата! Искрено ваш, Рик Уорън, пастир.

Хващайте рибата според нейните изисквания.  Това е сърцевината на евангелизационната
стратегия на църквата Седлбек - ние задължително трябва да искаме да хващаме рибата според
нейните изисквания. Както вече показах в примера с моя баща, успешният риболов често изисква
да се правят неща, които са неудобни, за да се хване рибата. Знаете ли, че средния риболовец
никога не се осмелява да се отдели на разстояние по-голямо от половин миля от асфалтирания път,
а сериозните рибари биха изминали всякакви разстояния, за да хванат рибата. Колко сериозно се
отнасяте към Великата Заповед? Колко сериозна е вашата църква? Имате ли желание да изминете
всякакви разстояния и да понесете всякакви неудобства, за да спечелите хора за Христос?

Да разбираме и да се приспособяваме към тяхната култура.  Исус казал на учениците си:
“Ако влезете в град, където хората ви посрещнат с радост, яжте каквото ви предложат” (Лука
10:8).  Казвайки това,  Исус  им давал нещо повече от съвет какъв вид храна да ядат – той им
заповядал да бъдат чувствителни към местната култура.  Той им казал да се приспособяват към
хората,  до  които искали да  стигнат.  Те  трябвало да  се  приспособяват  към местните  обичаи и
култура, когато те не са в противоречие с библейските принципи. Когато работих като студент-
мисионер в Япония, аз трябваше да се науча да ям онова, което ми сервираха. Не харесвах всичко,
което опитвах, но тъй като обичах японците, които исках да спечеля за Христос, аз се приспособих
към  техния  начин  на  живот.  Твърде  често  ние  позволяваме  на  културните  различия  между
вярващите и невярващите да се превърнат в пречки за разпространяване на евангелието. Някои
християни  възприемат  като  религиозен  либерализъм  всеки  разговор  за  приспособяване  към
културата на невярващите. Това не е нов страх. Всъщност, това е била причината апостолите да
проведат конференцията в Ерусалим, описана в Деян. 15. По онова време проблемът е бил, дали
вярващите, които не са били евреи е трябвало да се подчиняват на  еврейските обичаи и култура,
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за  да  бъдат  считани  за  истински  християни?  Апостолите  и  старейшините  са  казали  ясно,  че
отговорът  е  “Не.”  От  този  момент  нататък,  разпространявайки  се  по  света,  християнството
започнало да се приспособява към всяка нова култура. Евангелието винаги се съобщава съобразно
изискванията на някаква култура. Единственият въпрос е, на чия култура? Нито една църква не
може да остане културно неутрална. То ще носи белезите на някаква култура, защото църквата е
съставена  от  човешки същества.  За  2000 години история  християнството се е  приспособявало
последователно към много култури. Ако не беше се приспособявало, ние все още щяхме да бъдем
секта в рамките на Ерусалим!  Когато настояваме, че нашата собствена култура на изразяване на
вярата е по-добра или по-библейска от всяка друга, ние пренебрегваме 2000 години от църковната
история. Забелязал съм, че когато ловя риба, тя не скача автоматично в лодката ми или не излиза
на брега заради мен. Културата на рибата (която живее под водата) е съвършено различна от моята
(във въздуха). Необходими са целенасочени усилия от моя страна, за да установя контакт с рибата.
По някакъв начин аз трябва да хвърля въдицата точно пред носа й, като се съобразявам с нейната
култура.  Самозаблуждават се църквите,  които очакват,  че хората,  които не ходят на църква ще
отидат  при тях,  просто  защото  са  построили  нова  сграда  и  са  закачили табелата  “Отворено”.
Хората няма доброволно да скочат във вашата лодка. Вие сте длъжни да проникнете в тяхната
култура.  За да проникнете в някаква култура,  вие трябва да сте съгласни да направите малки
промени в стила си,  за да спечелите шанса да бъдете чути.  Например, нашата църква възприе
обичайния, неофициален стил и облекло на южнокалифорнийското общество, в което служим. Тъй
като плажа е само на няколко мили от църквата и времето е слънчево и меко през по-голямата част
от годината, хората не се обличат толкова много, както жителите от другите части на страната. По
тази причина ние решихме службите ни да съответстват на същия неофициален стил. Ако видите
при нас мъже с костюми и вратовръзки, вероятно те да са гости от друго място.

Позволете на вашата цел да определя начина на вашия подход. Ловенето на риба съобразно
нейните  изисквания  означава  да  позволявате  на  целта  си  да  определя  вашия подход към нея.
Когато отивате да ловите риба, дали използвате една и съща примамка за всички видове риба?
Разбира се, не. Използвате ли един и същ размер въдица за всеки вид риба? Не. Вие трябва да
използвате въдица и примамка, която най-добре съответстват на рибата, която искате да хванете.
Павел  винаги  е  позволявал  на  неговата  цел  да  определя  подхода  му  към  нея.  Той  описва
стратегията си в 1 Кор. 9:19-22: “Защото, въпреки че съм свободен от всички, аз станах роб на
всички, за да мога да спечеля повечето от тях. За юдеите станах юдеи, за да мога да ги спечеля.
За онези, които са подчинени на закона, станах човек, който е подчинен на закона (въпреки че аз
самият не съм подчинен на закона), за да мога да ги спечеля. За онези, които не са подчинени на
закона, станах като човек, който не е подчинен на закона (въпреки че аз не съм без Божий закон
– подчинен съм на Христовия закон), за да мога да ги спечеля. Станах слаб за слабите, за да ги
спечеля. Станах всичко за всички, за да мога по всякакъв  начин да спася част от тях.” Някои
критици могат да кажат, че Павел се е държал като хамелеон и че е бил лицемерен в служението
си, когато е постъпвал по различен начин с различните групи. Но това не е така. Павел е имал
стратегия. Той е бил мотивиран от желанието си да види, че всички хора са спасени. Харесва ми
един друг превод на 1 Кор. 9:22-23 на английски: “Да, какъвто и да е човека, аз се опитвам да
намеря нещо общо помежду ни, за да ми позволи да му разкажа за Христос и той да позволи на
Христос да го спаси. Аз правя това, за да им предам евангелието и заради благословията, която
самият  аз  получавам,  когато  ги  виждам  да  идват  при  Христос.”  Веднъж  проучих  всички
евангелия, за да открия стандартния подход, използван от Исус за евангелизацията. Установих, че
той не е имал стандартен подход! Исус не е имал стандартен подход за свидетелстване. Той просто
е започвал оттам, където са били хората. Когато е бил с жената край кладенеца, той й говорил за
живата  вода;  когато  бил  с  рибарите,  той  им говорил  за  хващането  на  рибата;  когато  бил  със
селяните, той им говорил за сеенето на семената.

Започвайте с усетените нужди на невярващите.  Когато Исус се срещал с някой човек, той
започвал с неговите проблеми, нужди и интереси. Когато изпращал учениците си сред хората, той
им  казал  да  правят  същото:  “Изцелявайте  болните,  съживявайте  мъртвите,  лекувайте
прокажените  и  прогонвайте  демоните.  Даром  сте  получили,  даром  давайте”  (Мат.  10:8).
Забележете постоянното подчертаване на усетените нужди и болки. Когато имате някаква болка,
независимо дали е физическа или емоционална, вие не искате да знаете за значението на гръцките
или  на  еврейските  думи,  а  просто  искате  да  сте  добре.  Исус  винаги  е  помагал  на  хората  за
решаване на нуждите и на проблемите им. Когато при него отивал някой прокажен, Исус не се
впускал в отегчително описание на законите на левитите за очистване от проказата. Той просто го
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излекувал! Когато Исус срещал болен, който бил обладан от демони или виждал отчаят човек, той
се справял с причинителя на тяхната болка. Той не казвал: “Съжалявам, но това не съответства на
моят график за  проповядване.  Днес ние продължаваме нашата серия от изучавания на книгата
“Второзаконие.” Ако църквата ви сериозно иска да стигне до хората, които не ходят на църква, вие
трябва да искате да помогнете на хората, които имат много проблеми. Ловенето на риба често е
мръсно и миризливо занимание. Много църкви искат рибата, която хващат да е изчистена, измита
и сготвена. Поради тази причина те никога не стигат до хората.

Разбиране и отговор на прекъсването на комуникацията от страна на невярващите.  В
Седлбек  ние  се  отнасяме  много  сериозно  към  прекъсването  на  комуникацията  от  страна  на
невярващите, даже когато то се дължи на незнанието. Невярващите прекъсват комуникацията си с
църкви, които ги молят да даряват пари или които използват чувството им за вина, или за страх, за
да ги мотивират, или които очакват от тях да присъстват на всяка църковна сбирка, или с църкви,
които  заставят  посетителите  да  стават  и  да  се  представят  пред  присъстващите.  Ние  се
противопоставяме  колкото  е  възможно  по-бързо  на  тези  прекъсвания  на  комуникацията.
Например,  в  проучванията  си  за  непосещаващите  църквата  ние  сме  установили,  че
деноминационните  етикети  носят  със  себе  си  много  голям  отрицателен  багаж  за  много  от
невярващите от южна Калифорния. Това ни принуди да изберем за църквата си неутралното име
“Църква Седлбек.” Аз не се срамувам от наследството си на южен баптист и ние ясно обясняваме в
нашия  клас  за  подготвяне  на  бъдещите  членове  на  църквата,  че  Седлбек  е  свързана  както
доктринално, така и финансово с Конференцията на южните баптисти. Но когато попитаме някой
невярващ от южна Калифорния: “Какво ви говори термина “южен баптист”?” аз се удивлявам от
широкото  разпространение  на  една  погрешна  представа.  Много  невярващи,  особено  онези  с
католическо  минало  ми  казват,  че  те  никога  не  биха  си  помислили  да  посещават  една
южнобаптистка църква.  Това ми остави само два възможни избора:  можех или да изразходвам
години за образоване на обществото относно онова, в какво наистина вярват южните баптисти,
преди да накарам хората да посетят църквата ни или можех да изчистя неверните представи след
като хората приемат Христос. Ние избрахме втория вариант.

Дали бях критикуван за  моя  избор?  Вие  какво  си  мислите?  Някои  добронамерени хора  ме
обвиниха във всички видове религиозна ерес и липсата на последователност, но те така или иначе
не бяха хората, към които се стремях. Аз не се опитвах да привлека християни или други баптисти.
Някои  от  тези  хора  станаха  мои  приятели,  след  като  разбраха  до  кои  хора  се  опитваме  да
достигнем.  Изборът  на  едно неутрално име  на  църквата  беше част  от  евангелизационната  ни
стратегия,  а  не  представляваше  някакъв теологичен компромис.  През  1988  едно проучване  на
Галъп  установи,  че  33%  от  всички  протестанти  са  променяли  деноминационната  си
принадлежност през живота си. Сигурен съм, се сега този процент е даже още по-висок. Очевидно
е, че днешното поколение притежава много ниска степен на лоялност “по рождение”.  За повечето
хора  действителната  стойност  е  от  много  по-голямо значение.  Хората  избират  църквата  си  не
заради на деноминацията й, а поради способността й най-добре ги обслужва нуждите им.

Променяйте методите тогава, когато това е необходимо.  Ако някога сте ловили риба през
целия ден, вие знаете, че понякога трябва да сменяте стръвта, докато денят изтича. Очевидно в
късния следобед рибата започва да не харесва онази стръв, която е харесвала сутринта. Проблемът
с много от днешните църкви е, че през 1990-те те все още се опитват да използват примамка и
кукички от 1950-те, но на тях рибата вече не кълве. Често пъти най-големият враг на бъдещия ни
успех е нашия минал успех. 

Използвайте  повече  от  една  кукичка.  Там,  където  израснах,  наричат  “чепари”  метода  за
ловене на риба с повече от една кукичка. При него на една корда се прикрепват много кукички.
Идеята е, че колкото повече кукички имате хвърлени във водата, толкова повече риба се очаква да
хванете.  Поради  напредъка  на  технологиите,  сега  на  хората  в  Америка  се  предлагат  повече
възможности за избор в сравнение с миналото. Докато по-рано имаше три телевизионни канала,
сега с моя телевизор мога да приемам предаванията на повече от 50 канала, а със скорошното
приложение на стъклооптичните кабели този брой може да се утрои. По-рано имаше един вид
сладки марка “Coke”, а сега има: “Диетични сладки”, “Сладки с череши,” “Класически сладки,”
“Диетични сладки с череши,” “Безкофеинови диетични сладки,”  и т.н.  Миналата година видях
един  доклад  за  възможностите  за  избор,  които  сега  са  на  разположение  на  клиентите.
Документално е пресметнато,  че всяка седмица около 200 нови бакалски стоки се появяват на
пазара, а всяка година се появяват близо 300 нови списания. Само корпорацията “Леви” предлага
70000  изделия  с  различни  размери,  форми,  типове  и  изработени  от  различни  материали.  Ние
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живеем в света на огромното предлагане. Тези промени създадоха поколение, което очаква да му
бъдат  предлагани  възможности  за  избор  във  всяка  област.  За  нещастие,  когато  става  дума  за
богослуженията, повечето църкви предлагат само две възможности: “Приемай това което ти се
предлага” или “Не се занимавай с  него”!  Ако не  си  в  състояние да присъстваш на неделната
служба от 11 часа,  значи нямаш късмет и толкова.  Да се  предлагат множество услуги и даже
богослужения по избор не е проява на приспособяване към консумативния начин на живот. Това е
проява на стратегия и на липса на егоизъм и чрез него се демонстрира, че ние ще направим всичко,
което е  необходимо,  за  да  стигнем до повече  хора заради Христос.  Целта  не  е  да  се  направи
възможно най-труден достъпа до Исус, а тъкмо обратното  - невярващите възможно най-лесно да
чуят  за  Спасителя.  Растящите  църкви  предлагат  множество  програми,  услуги,  понякога
провеждани на различни места. Те разбират, че са нужни всевъзможни подходи, за да се стигне до
всички видове хора. Джери Фолуел нарича това “наситена евангелизация”, т.е. използването на
всички налични средства,  за  да се  стигне  до всеки наличен човек във всяко възможно време.
Тогава защо обикновено ловим рибата само с една кукичка? Защо повечето църкви имат само една
или въобще им липсва програма за евангелизация. Вярвам, че това  е така, защото си задаваме
погрешни въпроси. Често първият ни въпрос е: “Колко ще струва това?” Правилният въпрос е: “До
кого ще стигне това послание?” Колко струва душата на човека? Не заслужава ли да похарчим 500
долара за реклама, ако чрез нея поне един невярващ ще бъде спечелен за Христос?

Достигането  до  обществото  е  свързано  с  разходи.  Ако  църквата  ви  е  сериозна  относно
създаването на разбираема стратегия за евангелизация, това ще струва пари. Имайки това предвид,
позволете ми да завърша тази глава с няколко мисли относно финансирането на вашата стратегия.
(1) Парите, които са изразходвани за евангелизация никога не са разход – те винаги са инвестиция.
Хората, до които ще достигнете ще възстановят с излишък разходите, които сте направили, за да
стигнете  до  тях.  Преди  да  проведем  първата  си  служба  в  Седлбек,  хората  от  нашата  малка
домашна група направиха дългове за повече от 6,500 долара, които бяха необходими за подготвяне
на тази служба. От къде намерихме парите? Ние използвахме личните си кредитни карти! Ние
вярвахме, че парите, дарените от хората, които щяхме да завоюваме за Христос в края на краищата
ще дадат  възможност  на  църквата  да  възстанови всеки свой дълг.  Едно от  чудесата,  които се
случиха  по време на  генералната репетиция на  нашата  служба беше,  че  един човек,  който не
посещаваше  домашната  ни  група  за  изучаване  на  Библията  дойде  на  тази  служба  и  когато
събирахме  даренията  ни  даде  чек  за  1.000  долара,.  Когато  службата  свърши,  жената,  която
отговаряше за  преброяването на даренията дойде при мен и ми показа чека.  Аз казах:  “Значи
работата потръгна!” И наистина, само за 4 месеца ние възстановихме взетите на заем пари. Но
моля забележете: Аз не защитавам тезата, че църквата ви трябва да използва кредитните карти, за
да финансира работата си. Аз просто се опитвам да ви илюстрирам колко силно желание имахме
да платим цената, за да достигнем до хората за Христос. Когато църквата изпадне във финансови
затруднения,  често  пъти  първото  нещо,  което  се  “орязва”  са  разходите  за  рекламиране  и
евангелизиране. Но това е последното нещо, от което трябва да се откажете. Това е източника на
нова кръв и живот за църквата ви. Второто нещо, което трябва да разберете, когато обмисляте
църковните финанси е, че хората даряват когато имат видение за Бога, а не заради нуждата. Ако
нуждата мотивираше хората да даряват,  всяка църква би имала купища пари. Даряваните пари
биват привличани не от най-нуждаещите се църкви, а от онези, които имат най-добро видение за
Бога.  Църквите  които  правят  най-доброто  с  възможностите,  които  имат  са  църквите,  които
получават най-много дарове. Поради тази причина Исус казва: “Казвам ви: всеки, които има, ще
получи още, а на онзи, който няма ще се отнеме и малкото, което има” (Лука 19:26) Ако църквата
ви хронично няма достатъчно пари, проверете виждането си. Дали то е ясно? Дали се съобщава
ефективно? Парите текат към идеите, които са давани от Бога и които са вдъхновявани от Светия
Дух. Често пъти истинския проблем на бедните църкви е проблема с представата им за това, кои са
и какво е тяхното предназначение. (2) Когато изразходвате само дребни суми за евангелизация, вие
ще получавате дребни резултати. В Мат. 17 Исус казал на Петър да отиде и да намери една пара в
устата на една риба, за да плати данъка си към римските власти. В ст. 27 Исус казал на Петър:
“Иди на езерото, хвърли въдицата и отвори устата на първата риба, която уловиш. В нея ще
намериш един статир (монета)”  Вярвам, че в тази история има един важен за нас урок: Парата
винаги  се  намира  в  устата  на  рибата.  Ако  се  фокусирате  върху  ловенето  на  риба
(евангелизирането), Бог ще плаща сметките ви. Накрая си спомням прочутото мото на великия
стратег на мисионерите, Хъдсън Тейлър: “Няма да липсва Божията подкрепа за Божията работа,
когато тя е извършвана по Божия начин.”
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Ловенето на риба е сериозен бизнес. 
Харесвам аналогията, която Исус прави между евангелизирането и ловенето на риба, но по-

рано имаше едно нещо, което не можех да разбера: За повечето хора ловенето на риба е просто
хоби и забавление, нещо което правят в свободното си време. Никой не гледа на ловенето на риба
като на някаква отговорност.  Но ловенето на хора е сериозна работа. За християните това не е
забавление, а трябва да бъде нашия стил на живот!

Глава 12 

Как Исус е привличал тълпата?

След него вървяха огромни тълпи от хора (Мат. 4:25) Огромната тълпа го
слушаше с удоволствие (Марко 12:37)

Една от забележителните черти на служението на Исус е, че той е привличал тълпите. Огромни
тълпи.  Невероятно  големи  тълпи.  В  някои  от  преводите  те  са  наричани  “множество.”
Привличаните от Исус тълпи са били толкова огромни, че веднъж той почти щял да бъде смачкан
от една подобна тълпа (Лука 8:42-45). Търсещите хора са обичали да го слушат и се тълпели край
него, даже ако за това е трябвало да изминават голямо разстояние. Когато Исус нахранил 5000
човека,  в този брой се включват само мъжете (Мат. 14:21). Когато прибавите към него броя на
жените и на децата, които също трябва да се присъствали там, тогава  на тази служба общо може
би е имало повече от 15000! Служението на Исус е оказвало магнетично въздействие върху хората.
Служенията, които са подобни на Христовото, привличат тълпите и в наши дни. Не е нужно да
използвате хитрини или да правите компромиси с вярата, за да съберете една тълпа. Не е нужно да
разводнявате съобщението си. Не е нужно да имате църковна сграда, за да привлечете тълпите!
Задължително е да служите на хората по начина, по който го е правил Исус. Какво е привличало
огромните тълпи към служението на Исус? Исус е правил 3 неща с тълпите: (1) Той ги е обичал
(Мат. 9:36 и на други места); (2) Той е удовлетворявал нуждите им (Мат. 15:30; Лука 6:17-18; Йоан
6:2 и на други места) и (3) Той ги е поучавал по един интересен и практичен начин (Мат. 13:34;
Марк 10:1; 12:37 и т.н.). Същите неща привличат тълпата и в наши дни.

Исус е привличал тълпите, защото е обичал невярващите. Исус е обичал изгубените хора и
обичал да прекарва времето си с тях. От евангелията е очевидно, че на Исус му е било много по-
приятно да бъде заедно с търсещите хора, отколкото да бъде с религиозните лидери. Той е ходел на
техните събирания и е бил наричан “приятел на грешниците” (Лука 7:34). Колко хора биха ви
нарекли по такъв  начин? Хората са усещали, че Исус обича да бъде с тях. Даже малките деца са
искали да бъдат с него, което говори многозначително за чертите на личния му характер. 

Да обичаме невярващите като Исус.  Обичането на невярващите по начина, по който ги е
обичал Исус е най-пренебрегвания ключ към израстването на църквата. Без неговата любов към
изгубените ние няма да имаме желание да направим необходимите жертви, за да стигнем да тях.
Заповедта да обичаме е най-повтаряната заповед в Новия Завет и се среща най-малко 55 пъти в
него. Ако не обичаме хората, нищо друго не е важно. “Който не обича, не познава Бога, защото
Бог е любов” (1Йоан 4:8). Когато питам новоповярвалите, които кръщавам какво ги е привлякло
към нашето църковно семейство, до сега никой не ми е казал: “Заради Реформаторската теология,
в която вярвате” или “Заради красивите ви сгради” или “Заради активната ви дейност.” Вместо
това най-често срещания отговор е: “Усетих един невероятен дух на любов към мен, който ме
привлече  в  църквата.”  Забележете  къде  е  поставен  фокусът  в  това  изречение.  Любовта  на
членовете на нашата църква е насочена към новите посетители на църквата, а не просто един към
друг.  Аз  познавам  много  църкви,  чиито  членове  се  обичат  помежду  си  и  имат  прекрасно
приятелство, но въпреки това църквите им продължават да умират, защото всичката им любов е
насочена  навътре  към  тях.  Приятелските  връзки  в  тези  църкви  са  станали толкова  здрави,  че
новите хора не могат да проникнат в тях. Тези църкви не привличат невярващите, защото не ги
обичат.  Разбира се, всяка църква си мисли, че е изпълнена с любов. Това е така, защото хората,
които си мислят, че в нея липсва любов са я напуснали! Попитайте членовете на църквата и те ще
ви отговорят: “Църквата ни е много приятелска и обичаща.” Но това, което те всъщност искат да
кажат е: “Ние се обичаме помежду си. Ние сме приятелски настроени и обичаме хората, които
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вече  са  тук.”  Те  обичат  хората,  с  които се  чувстват  удобно  но  това  топло приятелство не  се
превръща автоматично в любов към невярващите и посетителите. Някои църкви изтъкват липсата
на тълпа в тях като доказателство, че са библейски, верни на Бога и че са изпълнени с неговия Дух.
Те считат,  че  малобройният им състав  е  доказателство,  че те  са  чиста църква  и  че  не  правят
компромиси  с  вярата  си.  А  това  всъщност  може  да  означава,  че  те  не  обичат  достатъчно
изгубените хора, за да направят необходимото и да стигнат до тях. Откровено трябва да признаем,
че причината, поради която в много църкви няма тълпа от посетители е, че те не желаят да имат
посетители! Те не харесват да се свързват с невярващите и считат, че привличането на тълпата ще
наруши  удобното  им  спокойствие.  Този  вид  егоизъм  не  позволява  на  много  от  църквите  да
израстват.  Преди  години  Дин  Кели  публикува  едно  изследване,  което  показваше,  че  църквите
израстват, защото са консервативни в учението си – те знаят в какво вярват и не се срамуват от
това.  Убеден съм,  че  Кели е  бил само наполовината  прав.  Има много  църкви,  които вярват  в
Библията, но изсъхват като лозови пръчки на лозата. Църквите, които израстват са онези, които
имат консервативно схващане за вярата си и обичат невярващите. Вин Арн е направил едно пълно
проучване,  което  потвърждава  този  факт:  големите  църкви  са  изградени  върху  основата  на
любовта – към Бога, между членовете на църквата и към невярващите. Една от основните причини
за израстването на църквата в Седлбек е, че тя обича новите хора. Ние обичаме посетителите. Ние
обичаме  изгубените.  В продължение  на  15  години аз  наблюдавам  как  членовете  ни изразяват
любовта  си  по  някакъв  практичен  начин:  подреждат  столовете  и  останалото  обзавеждане  за
провеждане  на  часовете  на  Неделното  училище  в  различните  многофункционално  използвани
помещения; проявяват желание да използват 80 - 90 различни по местоположението си места за
срещи, за да може църквата да продължава да расте и да стига до повече хора; участват в различни
мисионерски посещения, за да бъде по-лесно на невярващите да стигнат до Бога; стават прави, за
да отстъпят местата си по време на служба на новодошлите и в студените дни даже предлагат
палтата си на посетителите, когато се събираме в неотоплени помещения. Не е вярно, че големите
църкви винаги са студени и лишени от личен контакт, а малките църкви автоматично са топли и
изпълнени с обич. Размерът няма нищо общо с любовта и приятелството.  Някои църкви остават
малки защото им липсва любов. Любовта привлича хората като на магнит, а липсата на любов ги
отблъсква.

Създаване на атмосфера на приемане. 
Растенията  се  нуждаят  от  подходящ  климат,  за  да  растат,  а  същото  важи  и  за  църквите.

Подходящият климат за израстването на църквата е атмосферата на приемане и любов. Растящите
църкви са изпълнени с любов и обичащите църкви израстват. Това би трябвало да е очевидно, но
често се пренебрегва:  За да расте църквата ви, вие трябва да сте любезни към хората, когато се
появят в нея. В проучването на невярващите, което проведох преди да основа църквата в Седлбек,
второто най-повтаряно оплакване, което открих беше, че “Членовете на църквата са неприятелски
настроени  към  посетителите.  Ние  чувстваме,  че  не  сме  за  там.”  Далеч  преди  пасторът  да  е
започнал проповедта си, посетителите вече са решили дали ще се върнат или няма да се върнат
пак в тази църква. Те се питат: “Дали се чувствам добре дошъл тук?” В Седлбек правим всичко
възможно да се противопоставяме на това оплакване. Ние имаме обмислена стратегия за създаване
на климат на любов и приемане, която посетителите да могат да почувстват. Ние контролираме
ежеседмично ефективността си, като молим хората, които ни посещават за пръв път да ни дават
своите честни и анонимни първи впечатления от нашата църква.  В благодарственото писмото,
изпращано до всеки  човек,   когато  за  пръв път  посети нашата  църква,  ние  поставяме и  една
анкетна карта с въпроси, свързани с първото му впечатление, както и плик и марка, за да ни я
изпрати обратно, след като я попълни. В анкетната карта се казва: “Нашата църква иска да ви
служи по-добре, поради което ще бъдете ли така добър да ни кажете впечатлението си от нея?” В
картата  има  само три  въпроса:  “Кое  е  първото нещо,  което  забелязахте?”,  “Кое  най-много  ви
хареса?”  и  “Кое  най-много  не  ви  хареса?”  Ние  сме  получили  хиляди такива  анкетни карти  с
отговори и около 90 % от  отговорите  на първия въпрос  с  малки отклонения  гласят следното:
“Забелязах топлотата и приятелството на хората.”  Този отговор не е случаен. Той е резултат от
преднамерената  ни  стратегия  за  изразяване  на  любов  към  посетителите  по  начин,  който  е
разбираем за тях. За да направи впечатление на посетителя, любовта трябва да бъде изразявана по
един практичен начин. Даже църквата по-принцип да има състрадание към невярващите, то може
да не бъде демонстрирано по разбираем за невярващите начин. Трябва преднамерено да действаме
по начини,  които демонстрират любовта ни към посетителите и към онези,  които не познават
Христос. Любовта е повече от чувство, тя е стил на поведение. Тя означава да сме чувствителни



75

към нуждите на човека и тези нужди да имат приоритет пред собствените ни нужди. 
Пастирът трябва да обича.  Пастирът в църквата определя тона и атмосферата на църквата.

Ако сте пастир и искате да разберете каква е температурата на собствената ви църква, поставете
термометъра в устата си. Посещавал съм църкви, в които липсата на любов в пастира е основната
причина,  поради  която  църквата  не  расте.  Някои  пастири,  поради  студеното  си  поведение  и
липсата на лична топлота по принцип са гаранция, че посетителите няма да се върнат обратно.
Даже в някои по-големи църкви съм получавал впечатлението, че пастирът обича аудиторията, но
не  харесва  хората.  Често  пъти  чувам  пастири  ентусиазирано  да  признават:  “Обичам  да
проповядвам!” Това никога не ме впечатлява. То просто може да означава, че те се наслаждават на
вниманието или на прилива на адреналин, който усещат, докато се намират пред хората. Но бих
искал да запитам тези пастири: “Обичате ли хората, пред които проповядвате?” Това е далеч по-
важното нещо. Библията казва: “Ако мога да говоря езиците на различните народи и дори тези на
ангелите, но нямам любов в сърцето си,  съм само една шумна камбана или дрънкащ цимбал”
(1Кор. 13:1). В очите на Бога великолепните проповеди, произнесени без любов са просто шум и
нищо повече. Всеки път, когато говоря пред препълнена зала в Седлбек аз си припомням едно
просто нещо. Никога не проповядвам или поучавам без да си кажа на ум следната молитва: “Боже,
аз те обичам и ти ме обичаш. Аз обичам тези хора и ти ги обичаш. Обичай тези хора чрез мен.
Това не е публика, която трябва да бъде плашена, а семейство, което трябва да бъде обичано. В
любовта  няма  страх,  защото  перфектната  любов  прогонва  всички  страхове.”  Роджър  Ейлс,
консултант по връзките с  обществото на президентите Рейгън и Буш–старши вярва,  че  онова,
което  оказва  най-голямо  влияние  при  публичното  говорене  е  “харесването.”  “Ако  хората  те
харесват,  те  ще  те  слушат.  Ако  не  те  харесват,  те  няма  да  ти  обръщат  внимание  или  ще
пренебрегват  онова,  което  казваш.  Как  да  станеш  “харесван”?  Това  е  проста  работа:  Обичай
хората.  Когато хората знаят,  че  ти ги обичаш,  те  ще те слушат.”   Нека да ви предложа някои
практически  начини,  с  помощта  на  които  пастирите  могат  да  демонстрират  любовта  си  към
тълпата. (1) Запомняйте имена. Запомнянето на имената показва, че вие се интересувате от хората.
Нищо не звучи по-сладко за човека, който за втори път посещава църквата от това да чуе, че знаете
името  му.  Въпреки  че  не  притежавам  особено  добра  памет,  аз  полагам  големи  усилия,  за  да
запомням имената. В първите години на Седлбек правех снимки на хората и ги използвах, за да
запомням  имената  им.  Аз  знаех  името  на  всеки  човек  в  нашата  църква,  докато  броя  на
посетителите достигна до 3000 човека. След това паметта ми се предаде! Аз моля новите хора от
класовете за подготовка на нови членове на църквата да ми казват имената си поне по три пъти, за
да ми помогнат да ги запомня. Когато работите упорито, за да запомните имената на хората, това
се отплаща пребогато в  личните ви отношения.  (2)  Лично приветствайте хората  преди и  след
службата. Бъдете достъпни. Не се крийте в кабинета си. През първите 3 години от основаването на
Седлбек ние провеждахме службите си в една оградена гимназия, в която можеше да се влиза и
излиза само през една врата. Всяка седмица аз посрещах всеки човек, който идваше в църквата ни.
Хората не можеха нито да влязат нито да излязат без да минат покрай мен! Един от най-добрите
начини  за  затопляне  на  тълпата  е  да  се  срещнете  с  възможно  повече  хора,  преди  да  им
проповядвате.  Смесете  се  с  тълпата  и  говорете  с  хората.  Това  показва,  че  вие  лично  се
интересувате от тях. Много пастири обичат да събират своя персонал или основните лидери точно
преди службата и се молят, докато хората влизат в църквата. Убеден съм, че трябва да се молите за
службата си в някое друго време. Не пропускайте всяка предоставена ви възможност да бъдете с
хората. Аз имам молитвен екип от миряни, които се молят за мен по време на всяка от четирите ни
служби,  а  и  аз  самият  прекарвам  продължително  време  всяка  седмица  в  молитва  за  нашите
служби. Нашият персонал също се моли заедно, но ние не правим това преди службите ни. Ние
имаме само една възможност да сме в контакт с хората от  тълпата ни, поради което когато те
дойдат, аз изисквам всеки член на персонала и всеки лидер да бъде сред хората. (3)  Докосвайте
хората.  Изследвайте  служението  на  Исус  и  ще  видите  могъщото  влияние  на  обръщането  на
внимание на хората, на разменянето на някоя дума или на едно докосване. В Седлбек ние вярваме
в “докосващото” служение. Ние постоянно се прегръщаме, здрависваме и потупваме по раменете.
Нашият свят е пълен със самотни хора, които гладуват за потвърждаването на едно докосване,
изпълнено с обич. Много хора живеят самотно и са ми казвали, че единствения изпълнен с любов
физически контакт, който получават е в църквата. Когато прегръщам някой в неделя сутрин аз
често се чудя колко дълго той няма да бъде прегръщан от друг човек. Наскоро получих следната
бележка:  “Пастир  Рик,  не  мога  да  ти  опиша  какво  почувствах,  когато  днес  ме  прегърна
успокояващо. Чувствах се така, като че ли Исус му прегръща с такова състрадание и нежност. Сега
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знам,  че  ще се  справя  с  трудностите,  които са  пред мен и  знам,  че  Бог  те  изпрати,  за  да ми
помогнеш. Чудесно е, че в тази църква има толкова загриженост и любов. Благодаря ти.” Когато я
прегръщах  аз  нямах  представа,  че  на  следващия  ден  тази  жена  щеше  да  се  подложи  на
хирургическа операция за отстраняване на рак на гърдата. В друга бележка от същата седмица се
казва: “Аз молех Бога за положителен знак, че той е с мен. Преди службата пастир Глен, който
никога по-рано не бях срещал, дойде до стола ми и без да каже нито дума постави ръката си на
рамото ми. Сега знам, че Бог не ме е забравил.” Съпругата на този човек беше починала същата
седмица.  В неделните дни, когато в църквата проповядва някой друг освен мен, аз обикновено
прекарвам цялото време, за да съм сред хората и успявам да се разменя поглед, дума или докосване
със стотици хора. Човек никога не знае по какъв начин една нежна дума или грижовно докосване
може изцяло да промени света за някой човек. Зад всяка усмивка има скрита болка, която един
прост израз на любов може да излекува. (4) Когато пишете на посетителите, използвайте топъл и
неформален маниер на писане. Ние имаме една серия от мои писма до хора, които са посещавали
църквата за пръв път,  за втори път и за  трети път,  в които им казвам, колко се радваме да ги
виждаме в църквата. Аз не се подписвам като “д-р Уорън” или даже “пастир Уорън”, а просто се
подписвам с името “Рик.” Аз искам посетителите да почувстват, че могат да се обръщат към мен,
наричайки ме с първото ми име. Ако изпращате писмо на посетителите, пишете така, все едно, че
говорите на хората, а не с премерен и формален стил. Веднъж получих писмо на една църква до
посетител  в  което  се  казваше:  “Нашата  църква  иска  да  изрази  задоволството  си  от  вашето
присъствие миналата неделя и да ви отправи искрена покана следващата неделя отново да дойдете
при нас" Дали някой наистина говори с този език? Вместо това би могло да се каже: “Беше много
хубаво, че дойдохте в църквата ни. Надяваме се, че отново ще дойдете при нас.” Не пишете така,
все едно че подготвяте чернова за кореспонденцията на Британското кралско семейство.  Едно от
най-важните решения, които един пастир трябва да вземе е, дали да впечатлява хората или да им
влияе. Вие можете да впечатлявате хората от разстояние, но трябва да се доближите до хората, за
да им повлияете.  Степента на близост определя силата на влиянието.  Мисля си,  че  причината
поради която някои пастири се държат на разстояние от хората си е, че не са впечатляващи, когато
бъдат  разгледани  по-отблизо.  Ако  църквата  иска  да  привлича  тълпата,  както  пастира,  така  и
членовете й задължително трябва да се отнасят с обич към външните хора.  С поведението си
трябва да казвате: “Щом като сте дошъл тук, ние ще те обичаме. Няма значение кой си ти, как
изглеждаш или какво си направил - на това място ти ще бъдеш обичан.”

Да приемаме без да одобряваме.  За да са в състояние да обичат невярващите безусловно,
хората  трябва  да  разбират  разликата  между приемане  и  одобряване.  Като  християни  ние  сме
призвани да приемаме и да обичаме невярващите, без да одобряваме греховния начин на живот.
Исус е правил това, когато е демонстрирал приемане и любов към самарянката край кладенеца, без
да одобрява нейния стил на живот. Исус е ял със Закхей без да е одобрил неговата нечестност.
Освен  това,  Исус  публично  защитил  достойнството  на  жената,  която  е  била  хваната  в
прелюбодеяние, без да омаловажава нейния грях. Всеки добър рибар знае, че понякога, ако иска да
хване рибата, особено ако тя е много агресивна, не трябва да дърпа рязко въдицата, иначе рибата
може да скъса кордата и даже да счупи пръта на въдицата. Вие трябва да работите в хармония с
движенията на рибата и понякога да й давате свобода да прави онова, което иска. Същото е в сила
и при ловенето на хората:  Понякога трябва да давате на невярващите известна свобода, за да ги
привлечете към Бога. Не ги удряйте веднага по главата за всяко нещо, което правят погрешно. По-
голямата част от техните грехове ще бъдат оправени след като отидат при Христос. Преди да са
повярвали,  ние  не  трябва  да  очакваме,  че  невярващите  ще  постъпват  като  вярващи.  Книгата
“Римляни”  ни  учи,  че  за  невярващите  е  невъзможно да  действат  като  вярващи,  защото нямат
силата на Светия Дух в себе си. Привличаните от Исус тълпи са били смес както от вярващи, така
и от невярващи хора. Някои от тях са искали твърдо да вървят след него, други са били искрени
хора,  които  са  търсели  правилния  път,  а  трети  са  били  неискрени  скептици.  Но  това  не  е
смущавало Исус и той е обичал всички хора. В Седлбек ние знаем, че много от хората, които
посещават  службите  ни,  предназначени за  тълпата  съвсем не  водят  безгрешен живот,  че  имат
греховни навици и даже имат лоша репутация. Но това не ни смущава. Ние правим разлика между
тълпата  (т.е.  хората,  които  не  са  предали  живота  си  на  Христос)  и  членовете  на  църквата.
Службата  за  тълпата  е  просто  мястото,  където  членовете  на  църквата  могат  да  доведат
невярващите  си приятели,  пред които те  лично са свидетелствали за  Христос.  Ние прилагаме
различни изисквания към поведението на членовете на църквата и на посетителите. От членовете
на църквата ние очакваме да се придържат към начина на живот, описан в договора за членство в
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църквата ни.  Онези,  които вземат участие в неморални дейности биват наказвани от църквата.
Невярващите не са  обект на църковни наказания,  тъй като те  всъщност не са  част на нашето
църковно семейство. В 1Кор. 5:9-12 Павел е направил ясно тази разлика: “Писах ви в писмото си,
че не трябва да общувате с онези, които извършват сексуални грехове.  Не искам да кажа, че
изобщо не трябва да общувате с всички хора в този свят, които вършат сексуални грехове или са
алчни,  измамници или идолопоклонници,  защото тогава ще трябва да се изолирате от целия
свят. Това, което ви писах, е да не общувате с някой,  който нарича себе си брат в Христос, а
върши сексуални грехове и е алчен, идолопоклонник, клеветник, пияница или измамник. Дори не
сядайте да се храните с такъв човек! Защото нима аз съм този, който трябва да съди хората
извън  църквата?  Тях  Бог  ще  ги  съди.  Но  вие  трябва  да  съдите  хората,  които  са  част от
църквата.  Писанието  казва:  “Изгонете  злия  човек  сред  вас.”  Ние  не  очакваме  невярващите
посетители на църквата да се отърват от греховните си навици или да променят начина си на
живот, за да станат достойни да посещават службите ни. Тъкмо обратното, ние ги окуражаваме да
идват  при  нас  такива,  каквито  са.  Църквата  е  болница  за  грешните  хора.  Ние  предпочитаме
църквата ни да бъде посещавана от някои южнокалифорнийски “диваци”,  облечени в шорти и
тениска, на която е отпечатана реклама за бира, вместо да си стоят у дома или да отидат на плажа.
Ако можем да направим така, че те да чуят Добрата Новина, както и  свидетелствата на някои хора
за промените в живота им, ние вярваме, че е просто въпрос на време много от тях да отворят
сърцата си за Христос. Исус не е казал: “Оправете поведението си и аз ще ви спася.” Той ви е
обичал даже преди да сте се променили. И той очаква вие да постъпвате така с другите хора. Не
мога  да  преброя  огромния  брой  семейства,  които  живееха  заедно,  без  да  имат  сключен  брак
помежду си, но след като започнаха да посещават нашата църква, пожелаваха да се оженят. Преди
време ожених една двойка новоповярвали, които бяха живели заедно без брак в продължение на 17
години. Веднага след като дойдоха при Христос те казаха: “Ние мислим, че трябва да се оженим.”
И аз им казах:  “Вие  наистина трябва  да се  ожените.  Освещението идва след спасението.”  Не
съществува програма, метод или технология, която може да компенсира липсата на любов към
невярващите. Нашата любов към Бога и към изгубените хора е онова, на което се дължи растежа
на църквата Седлбек. Същата любов ме мотивира от години да проповядвам 4 пъти в неделния
ден, въпреки че това е невероятно изтощително. Повярвайте ми, след като веднъж сте съобщили за
Добрата Новина пред една тълпа от няколко хиляди човека, няма нищо лично в това, тя да бъде
повторена още три пъти. Човек прави това, защото хората имат нужда от Бога.  Любовта е такъв
мотивиращия фактор, който не оставя право на избор. Когато усетя, че сърцето ми изстива към
хората,  които  не  познават  Христос,  аз  си  припомням  за  кръста.  Ето  така  Христос  е  обичал
изгубените хора. Тъкмо любовта, а не гвоздеите са задържали Христос на кръста. Той е разперил
ръцете си и е казал: “Ето така обичам изгубените хора!” Когато християните обичат хората по
същия начин, църквите им ще привличат тълпите.

Исус е привличал тълпите, защото е задоволявал нуждите на хората. Хората са се тълпели
около  Исус,  защото  той  е  удовлетворявал  нуждите  им  –  физически,  емоционални,  духовни,
финансови проблеми  и проблеми в отношенията.  Той не е осъждал някои от нуждите и не е
казвал, че някои от тях са по-основателни от другите и със сигурност не е карал хората да се
чувстват виновни заради нуждите си. Той се е отнасял към всеки човек с уважение и със зачитане
на  неговото достойнство.  Исус  е  задоволявал усетената  нужда,  с  цел  да  създаде  плацдарм за
евангелизация в живота на човека. Вече посочих, че Исус често е питал хората: “Какво искаш да
направя  за  теб?”  Бог  използва  всевъзможните  човешки  нужди,  за  да  привлече  вниманието на
хората. Кои сме ние, че да съдим дали интересът на някой човек към Христос е с правилни или с
неправилни мотиви? Няма никакво значение какви са били първоначалните намерения, с които
хората  отиват  при Исус,  това  което  има значение  е,  че  те  идват  при него.  След като  веднъж
попаднат в неговото присъствие, той може да се справи с техните мотиви,  с тяхната ценностна
система и  с  техните  приоритети.  Съмнявам  се,  че  който и  да  е  от  нас  има  мотиви,  които  са
абсолютно лишени от егоизъм и объркване, когато молим Христос да ни спаси. Ние отиваме при
Спасителя, когато почувстваме някаква нужда, която той може да задоволи. Не би трябвало да
очакваме, че невярващите ще имат християнски мотиви и ценности. Убеден съм, че всеки човек
може да бъде спечелен за Христос, стига да открием ключа за сърцето му. Ключът за сърцето на
всеки човек е уникален, поради което понякога е трудно да бъде открит. Може да е необходимо
известно време, за да разберем това. Но най-вероятното място, откъдето би трябвало да започнем е
усетената нужда на човека. 

Привличане на вниманието на хората. Преди да споделите Добрата Новина за спасението с
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някой човек,  вие трябва да привлечете вниманието му.  Докато карам по магистралите в  южна
Калифорния  аз  често  се  моля:  “Господи,  как  мога  да  накарам  всички  тези  хора  да  забавят
достатъчно движението си, за да чуят Добрата Новина? Как мога да привлека вниманието им?” В
началото  на  20  век  привличането на  вниманието  на  хората  не  е  бил най-големия  проблем на
църквите. Обикновено църквата е била най-голямата сграда в града, често пъти пастирът е бил
най-образования  и  уважаван човек в  града  и  програмата  на  църквата  е  определяла  социалния
календар на обществото. Нищо от тези неща вече не е вярно. Една църква може да е разположена
непосредствено до магистрала, по която ежедневно минават 100.000 коли и въпреки това да бъде
пренебрегвана. В телевизионните програми пастирите често биват обрисувани като мошеници или
като  луди  хора.  А  църковната  програма  трябва  да  се  конкурира  с  всичко  останало  в  нашата
култура, която е пленена от забавленията.  В наши дни единственият начин, чрез който църквата
може да  привлече  вниманието на  невярващите  е  да  им предложи нещо,  което те  не  могат  да
получат от друго място. В Седлбек поемаме сериозно задачата за задоволяване на нуждите в името
на Христос. Та нали за това е целта на “служението” – да се задоволяват нуждите на хората в
името  на  Христос.  В  първият  ред  от  определението  на  целта  на  църквата  Седлбек  се  казва
следното:  “Това  е  мечтата  за  място,  където  наранените,  безнадеждните  и  обезкуражените,
отчаяните, разочарованите и обърканите хора могат да намерят любов, приемане, напътствие и
окуражение.” В устава на църквата Седлбек е записано следното: “Тази църква съществува за да
обслужва  жителите  на  Седлбек,  като  се  грижи  за  техните  духовни,  физически,  емоционални,
интелектуални и социални нужди.” Ние не ограничаваме дейността си само до задоволяване на
така наречените “духовни” нужди и вярваме, че Бог се грижи за всяка област от живота на човека.
Хората  не  могат  да  бъдат  разделяни  на  съставни  части  и  нуждите  оказват  влияние  върху
цялостната им личност.  Яков отправя остър упрек към християните, които си мислят, че отговорът
на всяка нужда е в някоя проповед  или в някой стих от Библията: “Ако някой брат или сестра
нямат с  какво  да  се  облекат  или  какво  да  ядат и  ако  някой  от  вас  им  каже:  “Бог  да  ви
благослови! Дано да се стоплите и нахраните!”, без да им даде онова, от което се нуждаят
телата им, ще им помогне ли това? Така и вярата сама по себе си е мъртва без дела.” (Яков 2:15-
17). Ако се вгледате в дейността на всяка растяща църква,  вие ще откриете нещо общо:  Те са
намерили начин да задоволяват реалните нужди на хората.  Църквата никога няма да надрасне
способността си да задоволява нуждите. Ако църквата ви наистина задоволява нуждите на хората,
тогава присъствието им в църквата ще бъде най-малкият ви проблем – всъщност вие ще трябва да
заключвате вратите, ако искате да не позволите на хората да влизат в нея. Какви са нуждите на
невярващите от вашето общество? Аз не мога да отговоря на този въпрос вместо вас. Вие трябва
да  проучите  собственото  си  общество,  защото  всеки  район  има  свои  собствени  специфични
нужди. Познавам една църква, която чрез подобно проучване установи, че най-острата нужда на
нейното общество беше да се научат малките деца, на които им предстоеше да посещават детска
градина как да ползват нощното гърне! Този район беше пълен с млади семейства, които имаха
нужда от помощ в обучението при ползването на гърнето. Вместо да пренебрегне тази нужда като
“недуховна”, църквата я използва като възможност за евангелизация. Тя проведе една конференция
за родители на деца от предучилищна възраст, по време на която, между останалите неща, те били
обучени и на това жизненоважно умение. По-късно пастирът се шегуваше, че тяхната библейска
основа е бил стихът: “Възпитавай детето отрано в подходящия за него път” (Пр. 22:6).  Идеята е
смешна,  но  резултатите  били  сериозни.  Десетки  семейства  били  отведени  до  Христос
благодарение на този първоначален контакт. Възможностите са неограничени, когато гледаме на
усетената нужда като на една отворена врата за евангелизацията. Седлбек работи по над 70 целеви
програми за  тълпата  и обществото,  всяка от  които е  насочена  към задоволяване на конкретна
нужда. Ние имаме група за подкрепа, наречена “Празни ръце”, която се грижи за семействата, в
които има спонтанен аборт или мъртво родено дете. “Миротворци” е група, която работи с хора,
попаднали под принудителните мерки на закона. “Надежда за разделените” е група, която работи с
хора,  които  се  опитват  да  спасят  брака  си,  след  като  единият  от  партньорите  си  е  заминал.
“Спасително въже” е група, която се старае да удовлетвори нуждите на проблемни юноши. “Да
празнуваме възстановяването” е  група,  която работи с  повече  от  500 човека,  които страдат  от
алкохолизъм, зависимост от наркотици и други насилия. Списъкът на дейностите е много дълъг.
Има ли някакви универсални нужди,  които са  валидни за  всички невярващи? Вярвам,  че  има
такива нужди. Навсякъде където съм пътувал, аз съм откривал хора, които изпитват едни и същи
емоционални нужди и  проблеми в  междуличностните  отношения.  Тук  се  включва  нуждата  от
любов, приемане, прошка, смисъл да се живее, възможност за самоизява и цел в живота. Хората
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освен това се стремят към освобождаване от страха, от чувството за вина, от безпокойствата, от
огорченията, от обезкуражението и от самотата. Ако църквата ви удовлетворява тези нужди, вие не
би трябвало да се безпокоите и да рекламирате работата си. Най-голямата реклама за работата на
църквата са променените съдби на хората. Когато нуждите са удовлетворени и животът на хората
се променя, това се разчува бързо сред обществото. Днес чух за някакъв човек, който посетил
миналата седмица службата на нашата църква,  защото “бръснарят казал на един клиент, който
разказал на моя началник, който ме каза на мен, че това е мястото, където човек трябва да се отиде,
ако наистина се нуждае от помощ.”  Всеки път, когато църквата ви удовлетвори нуждите на  някой
човек, един положителен слух за църквата започва да обикаля междуличностната информационна
мрежа на обществото ви. Когато се натрупат достатъчно добри слухове, църквата ви ще започне да
привлича хората по невероятен начин.

Исус  е  привличал  тълпите,  защото  ги  е  учил  по  един  практичен и  разбираем начин.
Библията ни каза,  че за  Исус е било обичайно да учи тълпите (Марк 10:1).  Освен това тя ни
разказва за реакцията на тълпата на неговото учение. Ние научаваме, че: “хората бяха удивени от
учението му” (Мат. 7:28); “тълпите чуха това и бяха поразени от учението му.” (Мат. 22:33);
“целият народ беше удивен от учението му” (Марк 11:18);   “огромната тълпа го слушаше с
удивление” (Марк 12:37). Тълпите никога не били чували друг човек да им говори така, както им
говорил Исус.  В друг превод на Библията се казва, че “целият народ се чудеше на учението Му”
(Марк  11:18).  Няма  по-велик  оратор  от  Исус  Христос.  За  да  привличаме  вниманието  на
невярващите така, както го е правил Исус, ние трябва да съобщаваме духовната истина по начина,
по който го е правил той. Нашия модел за проповядване трябва да бъде Исус и никой друг човек.
За нещастие, някои проповеднически книги обръщат повече внимание на методите на Аристотел и
на  гръцката  риторика,  отколкото  на  това  как  е  поучавал  Исус.  В  Йоан  12:49  Исус  признава:
“Защото аз говорех не от себе си, а самият Отец, който ме изпрати, ми заповяда  какво да
говоря и да поучавам.” Съдържанието и стилът на Христовото учение са били определени от Отца.
Има толкова много неща, които можем да научим от стила на говорене на Исус. В тази глава искам
накратко да посоча само три от характерните черти на начина, по който Исус е поучавал тълпата.

Исус е започвал с нуждите, болките и интересите на хората. Исус обикновено е поучавал в
отговор на въпрос или на някакъв неотложен проблем на човек от тълпата. Той докосвал онези
места на хората, които са били болезнени за тях и учението му оказвало незабавно влияние върху
непосредствения проблем. Той е бил винаги конкретен и в хармония с най-важното на момента.
Когато Исус проповядвал първата си проповед в Назарет, той прочел от Исая, за да обяви каква ще
бъде целта на проповедите на неговото служение: “Духът на Господа е върху мен, защото ме е
помазал да съобщя на бедните Благата вест. Изпратил ме е да провъзглася освобождение на
пленниците, проглеждане на слепите, избавление на подтиснатите и да възвестя годината на
Господното благоволение” (Лука 4:18-19). Забележете постоянното подчертаване на задоволяване
на нуждите и на изцеляването на болките. Исус е имал да съобщава добри новини, поради което
хората са искали да го чуят. Посланието му предлагало практически изгоди за хората, които го
слушали.  Неговата  истина  щяла  да  освободи  хората  и  да  изпълни  живота  им  с  всякакви
благословии Не е необходимо да правим Библията да съответства на конкретните нужди – тя вече
е  такава!  Подражавайки  на  Исус,  ние  трябва  да  показваме  конкретността  на  Библията,  като
прилагаме  нейното  съобщение  към  личния  живот  на  хората.  Длъжни  сме  да  се  научим  да
споделяме Евангелието по начини, които да показват, че то е както “Добра”, така и “новина.” Ако
то не е Добра новина, то не е Евангелието. Евангелието ни съобщава това, което Бог е направил за
нас и какви можем да станем ние в Христос. То ни разказва за личната ни връзка с Христос и това
е отговорът на най-належащите ни нужди. Добрата новина предлага на изгубените хора онова, към
което те трескаво се стремят: прошка, свобода, сигурност, цел в живота, любов, приемане и сила.
То урежда миналото ни, гарантира бъдещето ни и придава смисъл на настоящето ни. Евангелието
е  най-добрата  новина  на  света.  Тълпите  винаги  се  събират,  за  да  чуят  добрите  новини.  Има
достатъчно лоши новини на света, така че последното нещо, от което хората имат нужда е да чуят
още лоши новини, когато идват в църквата. Те търсят някой, който може да им даде надежда, да им
помогне и да ги окуражи. Исус е разбирал това и е изпитвал състрадание към тълпите. Той е знаел,
че  те  са  “измъчени  и  безпомощни  като  овце,  които  нямат  пастир”  (Мат.  9:36).  Когато
проповядвате,  започвайки  с  нуждите  на  хората,  вие  незабавно  привличате  вниманието  на
аудиторията си. Всеки добър оратор разбира и използва този принцип. Добрият учител знае, че
трябва да започне с възбуждане на интереса на учениците си и след това да ги поведе към урока,
който трябва да научат. Добрият търговец знае, че винаги трябва да започва с нуждите на клиента,
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а не с онова, което иска да му продаде. Мъдрият ръководител знае, че трябва да започне разговора
с оплакванията на служителя,  а не с онова,  което иска да му каже.  Вие започвате от мястото,
където се намират хората и ги повеждате, за да стигнат до там, където искате да бъдат. От всеки
учебник за обяснение на мозъка ще научите, че в основата на мозъчната система се намира един
филтър, наречен “мрежесто активираща система.” Бог милостиво е поставил този филтър в мозъка
на човека, за да не е нужно постоянно да отговаряме на милионите дразнения, с които ежедневно
сме бомбардирани. Ако постоянно трябваше да реагираме на всяко нещо, което улавят усещанията
ни, ние щяхме полудеем. Но нашата мрежесто активираща система постоянно пресява и сортира
сигналите за нещата, които виждаме, чуваме и подушваме и предава до мозъка ни информация
само за малка част от тези дразнения. Поради това човек не се претоварва и преуморява.  Какво
привлича вниманието ви? Три неща винаги преминават през мрежесто активиращата система, за
да стигнат до съзнанието ви: (1) неща, които цените; (2) неща, които са уникални и (3) неща, които
ви заплашват. Този факт има огромен смисъл за онези, които проповядват и обучават. Ако искате
да привлечете вниманието на незаинтересованата тълпа, вие трябва да привържете съобщението
си към някое от тези три неща, които привличат вниманието. Въпреки че споделянето на Добрата
новина по един уникален или заплашителен начин може да привлече вниманието на невярващите,
аз вярвам, че показването на нейните ценности е в най-голяма хармония с начина,  по който е
обучавал Исус. Христос е обучавал хората така, че те са разбирали стойността и изгодите на онова,
което им е казвал. Той не се е опитвал да заплашва невярващите, за да влязат в Божието царство.
Всъщност, единствените му заплахи са били насочени към религиозните хора! Той е успокоявал
притеснените хора и е притеснявал успокоените хора. Тъй като проповедниците са призвани да
говорят истината, често пъти ние погрешно считаме, че невярващите имат голямо желание да я
чуят. Но в наши дни невярващите не се интересуват от истината. Всъщност проучванията показват,
че повечето американци отхвърлят идеята за съществуването на абсолютна истина. Коренът на
онова, което е лошо в нашето общество се намира в моралната относителност. Хората се безпокоят
и оплакват  от  нарастващото ниво на  престъпност,  от  разпадането на  семейството и  от  общия
упадък на нашата култура, но не разбират, че причината на всичко това е, че те не ценят истината .
Днес допустимостта се толерира повече от истината, поради което е голяма грешка да мислим, че
невярващите ще се втурнат към църквата, ако обявим: “Ние знаем истината!” Те биха си казали: “Е
и какво от това,  всеки я знае.”  Обявяването на истината няма да привлече голямо внимание в
общество, което обезценява истината. За да преодолеят това затруднение, някои проповедници се
опитват  да  изкрещяват  истината  такава,  каквато  е.  Но  проповядването  чрез  крещене  не  е
решението  на  проблема.  Въпреки,  че  повечето  невярващи  не  търсят  истината,  те  търсят
облекчение. Това ни предоставя шанса да привлечем интереса им към истината. Установил съм, че
когато преподавам истина,  която облекчава болката им или решава проблема им,  невярващите
казват:  “Благодаря!  Какво  друго  е  истина  в  Библията?”  Споделянето  на  библейски  принципи,
които удовлетворяват някаква нужда създава глад за повече истина. Малко са хората, които идват
при Исус,  търсейки истината.  В повечето случай хората търсят облекчение.  Поради това Исус
удовлетворявал нуждите на хората,  независимо дали е ставало въпрос за проказа,  слепота или
превит гръбнак. След като проблемът им бивал решен, хората винаги искали да узнаят истината за
човека, който им помагал да се справят с проблема, който те не могли да сами да се справят. В Еф.
4:29 се казва: “Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, от което хората се
нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви
слушат.” Забележете, че онова, което казваме трябва да се определя от нуждата на хората на които
говорим.  Ние  трябва  да  говорим само  онова,  от  което  те  ще  имат  полза.  Заслужава  си  за  се
замислим, че ако това е Божията воля за начина, по който трябва да говорим, това трябва да е и
Божията  воля  за  нашите  проповеди.  За  нещастие,  много  пастори  определят  съдържанието  на
проповедите си като се съобразяват с онова, което те считат че е нужно да кажат, а не с това, което
хората трябва да чуят. Една от причините, поради която обучението в произнасяне на проповеди за
много пастори е толкова трудно е, защото те си задават погрешен въпрос. Вместо да се запитат:
“Каква би  трябвало да е темата на проповедта ми в неделя?”, те би трябвало да се запитат: “На
кого ще проповядвам?” Ако само се замислим за нуждите на аудиторията си, това ще ни помогне
да определим Божията воля за темата на проповедта. Тъй като Бог, с неограниченото си познание,
винаги знае кой ще присъства по време на службата ви следващата неделя, защо би трябвало да ви
дава тема,  която е в пълно противоречие с  нуждите на хората,  които възнамерява да доведе в
църквата ви? Защо би трябвало да ви заставя да проповядвате нещо, което е безполезно за онези,
които е планирал да слушат? Непосредствените нужди на хората са ключът, за който Бог би искал
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да говорите във всеки конкретен случай. Тълпата не определя дали говорите истина или лъжете.
Истината не подлежи на обсъждане.  Но аудиторията определя за  кои истини да изберете да й
говорите. За невярващите едни истини са по-подходящи от другите истини. Може ли нещо да бъде
както  вярно,  така  и  подходящо.  Разбира  се!  Когато  сте  жертва  на  автомобилна  катастрофа  и
умирате в спешното отделение поради загуба на кръв, как бихте се почувствали, ако лекаря ви
говори за произхода на думата “болница” или за историята на статоскопа? Неговата информация
може и да е вярна, но е неподходяща, защото не спира болката ви. Вие искате лекарят да започне с
лечението на болката ви.  Публиката определя начина,  по който ще започнете речта си.  Когато
говорите пред невярващи и в началото на речта си говорите за историческите основания на текста,
докато дойде време да започнете да говорите за личните проблеми на слушателите си, те вече ще
са си заминали. Когато говорите на невярващи, започвайте със задоволяване на нуждите им.

Исус е свързвал истината с живота. Обичам простия и практичен начин, чрез който е Исус е
поучавал.  Той  е  бил  ясен,  подходящ  и  приложим.  Исус  преднамерено  се  е  стремял  към
приложимост, защото целта му е да променя хората, а не просто да ги информира. Да разгледаме
Проповедта  на  Планината,  най-великата  проповед,  която  някога  е  произнасяна.  Исус  започва
Проповедта на Планината, като говори за 8 секрета, чрез които човек е истински щастлив. След
това говорил за това да живеем така, че да служим за пример,  за контролирането на гнева,  за
възстановяване на отношенията, за избягване на прелюбодеянията и развода. После говорил за
спазването на обещанията и за отвръщане на злото с добро. След това засегнал други практични
черти от  начина  на живот като:  как да  даряваме с  правилен подход,  как да  се  молим,  как да
събираме богатства на небето за  себе си и как да преодоляваме безпокойствата.  Той завършва
съобщението си,  като ни казва да не съдим другите;  да бъдем упорити, когато молим Бога да
удовлетворява нуждите ни и да бъдем нащрек срещу фалшивите учители. Накрая завършва с една
проста история, която подчертава важността на факта, че трябва  да прилагаме в живота си онова,
на което той ни учи (Мат. 7:24-27). Ето от такъв вид проповядване имаме нужда в наши дни –
проповядване,  което  не  само  привлича  тълпите,  а  което  променя  живота  на  хората!  Не  е
достатъчно  просто  да  кажем,  че  Христос  е  отговорът  на  проблемите  ни,  ние  сме  длъжни  да
покажем на невярващите по какъв начин той е отговорът. Проповеди, които призовават хората да
се променят, без да показват практическите стъпки, чрез които те да направят това имат като краен
резултат просто засилването на чувството за вина и объркването. Огромен обем от проповедите са
от  стила,  който  наричам  “Не  е  ли  ужасно  това!”  Те  представляват  просто  оплаквания  за
състоянието на нашето общество и са изпълнени с генерално осъждане на хората. В тях е пълно с
диагнози и липсват указания за изцеление. Подобни проповеди могат да накарат християните да
счита, че са нещо повече от хората извън църквата, но всъщност те нищо не променят. Вместо да
осветяват  пътя  пред  хората,  те  просто  проклинат  тъмнината.  Когато  отивам  при  лекар,  аз  не
очаквам той само да ми каже от какво съм болен, а очаквам да направи нещо конкретно, за да се
почувствам  по-добре.  Хората  имат  нужда  от  по-малко  проповеди,  изпълнени  с  “трябва”  и  от
повече  проповеди,  в  които  да  се  обяснява  “как  да  се  направи.”  Някои  пастири  критикуват
проповедите, чиято тема е приложимостта на наученото в живота, като считат че такива проповеди
са повърхностни, опростени и лишени от стойност. За тях единственото истинско проповядване е
сухото  и  теоретично  проповядване.  Според  тях  Павел  е  бил  по-забележителен  от  Исус,  а
“Римляни”  съдържа  по-задълбочен  материал  в  сравнение  с  “Проповедта  на  Планината”  или
“Притчи.”  Аз  наричам  тона  ерес!  По-задълбочено  е  онова  учение,  което  ежедневно  променя
живота на хората. Както е казал Мууди: “Библията не ни е дадена, за да увеличава познанията ни, а
за да промени живота ни.” Нашата цел е да придобием характер, подобен на Христос .  Исус е
казал: “  Аз дойдох, за да дам живот – живот в цялата му пълнот  а  ” (Йоан 10:10) Той не е казал:
“Аз дойдох, за да имате религия.” Християнството е начин на живот, това не е религия и Исус е
проповядвал  да  прилагаме  в  живота  си  онова,  на  което  ни  учи.  Когато  свършвал  да  поучава
тълпата,  той  винаги  казвал:  “  Тогава  върви  и  постъпвай  и  ти  по  същия  начин  ”  (Лука  10:37).
Проповядването  по  примера  на  Христос  е  свързано  с  приложение  в  живота  на  наученото  и
променя  стилът  на  живот  на  хората.  То  не  просто  информира,  а  трансформира.  Такъв  вид
проповядване променя хората, защото Словото се прилага там, където хората живеят. Никога няма
да липсват слушатели на проповеди, които учат хората как да живеят.   Моля ви да разберете:
Невярващите не искат ние да променяме посланието си или даже да го разводняваме, а само да им
показваме, че то е подходящо. Основният въпрос на невярващите е: “И какъв е смисълът?” Те
искат  да  знаят,  каква  е  промяната,  която  прави  нашето  послание.  Аз  съм  установил,  че
невярващите в Америка проявяват голям интерес към Библейското учение, когато то е приложимо
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по някакъв практичен и подходящ начин в живота им.  За мен е предизвикателство и радост да
преподавам теология на невярващите, без да им казвам, че това е теология и без да използвам
теологични  термини.  Проповядвал  съм  серия  от  проповеди  на  тълпата  посветени  на
превъплъщението,  оправданието  и  освещаването,  без  въобще  да  споменавам  тези  термини.
Проповядвал  съм  пред  тълпата  от  невярващи  за  работата  на  Светия  Дух,  за  моралните
характеристики на Бога, за служението и даже за седемте смъртоносни грехове. Не е вярно, че
трябва да направите компромис, за да привлечете тълпата. Исус не е постъпвал така. Не е нужно
да променяте съобщението на Библията, но трябва да го предавате с думи, които са разбираеми от
невярващите.

Исус е говорил на тълпата с интересен стил. Тълпата е обичала да слуша Исус. В Марк 12:37
се казва: “Огромната тълпа го слушаше  с удоволствие.” Дали хората изпитват удоволствие от
вашето съобщение? Всъщност, някои пастири считат, че са се провалили в проповядването си, ако
хората се наслаждават на това, което казват. Чувал съм пастири гордо да казват: “Нашата работа не
е да забавляваме хората.” Със сигурност те успешно се справят с тази работа. Проучване на Галъп
от преди няколко години твърди, че според невярващите църквата е най-скучното място, където
човек може да попадне.  Ако потърсите обяснението на думата “забавлявам” в тълковния речник,
вие  ще  откриете  следното  определение:  “завладяване  и  задържане  на  вниманието  за
продължителен период от време.” Не познавам проповедник, който не би желал да прави това. Не
трябва да се страхуваме да бъдем забавни. Не е нужно една проповед да е суха, за да е духовна.
Непростимо  е  да  се  проповядва  скучно  пред  невярващите.  Несръчно  съобщената  истина  се
пренебрегва. От друга страна, невярващите биха слушали някаква абсолютна глупост, ако им е
поднесена интересно. За да се убедите в това, просто включете телевизора си късно вечерта и ще
видите цял набор от психично неуравновесени, уродливи и чудновати хора, които доминират в
ефира. В миналата глава споменах, че съм удивен как някои учители на Библията са в състояние да
вземат най-вълнуващата книга на света и до сълзи да отегчат хората с нея. Убеден съм, че е грях да
се отегчават хората с Библията.  Когато Божието Слово бива преподавано по един неинтересен
начин, хората не считат, че просто пастирът е отегчителен, а си мислят, че Бог е отегчителен! Ние
оклеветяваме характера на Бога,  ако проповядваме със стил или тон,  които са лишени от дух.
Евангелието е твърде важно, за да се съобщава чрез метода “или вземай , или си заминавай.” Исус
е завладявал интереса на огромните тълпи с методи, които ние също можем да използваме. Първо,
той е разказвал притчи, за да посочи проблема. Исус е бил майстор в разказването на истории. Той
казвал: “Хей, не сте ли чували историята за …” и след това разказвал някаква притча, за да научи
хората  на  някаква  истина.  Всъщност,  Библията  ни  показва,  че  разказването на  истории  е  бил
любимият метод на Исус, когато говорел на тълпата. “Исус говореше на хората с притчи. Той
никога не ги поучаваше, без да използва притчи” (Мат. 13:34). По някакъв начин проповедниците
забравят, че по своята същност Библията е книга, която е пълна с истории. Ето това е начинът, чрез
който  Бог  е  избрал  да  съобщи  Словото  си  на  човешките  същества.  Има  много  изгоди  в
използването на истории, за да се предава духовната истина: (1) Историите задържат вниманието
ни.  Причината,  поради  която  телевизията  е  толкова  популярна  е,  че  по  своята  същност  тя  е
средство за разказване на истории. Комедии, драми и новини, шоупрограми, даже търговските
реклами  –  всичко  това  е  разказване  на  истории;  (2)  Историите  ни  вълнуват.  Те  ни влияят  по
начини, по които никакви заповеди, указания, предписания, инструкции и предложения не могат
да  ни  развълнуват.  Ако  искате  да  променяте  живота  на  хората,  вие  задължително  трябва  да
предадете Евангелието така, че то да упражнява влияние, а не да бъде някаква информация; (3)
Историите  ни  помагат  да  запомняме.  Дълго  след  като  бъдат  забравени  умно  подредените
сентенции на проповедника, хората ще помнят историите от проповедта. Вълнуващо, а понякога е
и комично да се наблюдава колко бързо тълпата се настройва да слуша, когато говорителят започва
да  разказва  някаква  история  и  колко  бързо  вниманието  й  се  отклонява,  след  като  историята
свърши. Второ,  Исус е използвал прости думи, а не някакъв религиозен жаргон. Той е говорил с
думи, които са били разбираеми за нормалните хора. Трябва да помним, че Исус не е използвал
класическият  гръцки  език,  на  който  са  говорели  тогавашните  учени  хора.  Той  е  говорил  на
арамейски, езикът на улицата по онова време. Той говорил за птици, за цветя, за загубени монети и
за  други  ежедневни  неща,  с  които  всеки  би  могъл  да  се  счита  свързан.  Въпреки,  че  Исус  е
преподавал  дълбоките  истини  по  прост  начин,  много  пастири  правят  точно  обратното:  те
преподават простите истини по един задълбочен начин. Те вземат ясните текстове и ги усложняват,
мислейки си, че стават задълбочени, когато ги “размътват”! Когато учим и проповядваме, много
по-важно  е  да  сме  ясни,  отколкото  да  сме  умни.   Някои  пастири  харесват  да  демонстрират
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познанията си, като употребяват гръцки думи и академични термини в проповедите си. Без да са
харизматични, всяка неделя те говорят на някакъв неразбираем език! Необходимо е пастирите да
разберат, че никой освен тях не се интересува от гръцкия език. Веднъж Чарлз Суиндъл ми каза, че
е убеден, че прекомерната употреба на гръцки и еврейски думи в проповедите намалява доверието
в английския текст. Аз съм съгласен с него. Джак Хейфорд, Чик Смит, Чарлз Суиндъл и аз веднъж
преподавахме в докторски курс в една семинария на тема как всеки от нас подготвя и произнася
проповедите си. В края на курса студентите казаха, че ние и четиримата, без да сме се договаряли,
сме подчертавали едно и също нещо: “Придържайте се към простотата!” Лесно е да се усложни
Евангелието и разбира се, Сатаната с удоволствие иска да правим това. Апостол Павел изразява
следното безпокойство: “Но се страхувам, че както змията с хитростта си измами Ева, така и
вашите мисли могат да бъдат отклонени  от предаността и чистотата,  които дължим на
Христос” (2Кор. 11:3). Нужно е задълбочено обмисляне и подготовка, за да се съобщават по прост
начин дълбоките истини.  Веднъж Айнщайн казал: “Вие не можете наистина да разбирате едно
нещо, ако не сте в състояние да го обясните с прости думи.” Може да сте брилянтен, но ако не сте
в  състояние  да  изкажете  мислите  си  по  прост  начин,  мислите  ви  нямат  голяма  стойност.  В
църквата  ни  в  Седлбек  е  събрано  едно  от  най-високообразованите  общества  в  Америка.  Но
въпреки това, аз установявам, че колкото по-просто съобщавам Евангелието, толкова повече Бог
благославя  проповедта  ми.  Простотата  при  изразяване  не  означава  повърхностност  или
опростенчество. Тя означава човек да е ясен и разбираем. Например, “Виж какъв ден ни дава днес
Бог” е просто изказване, а “Пожелавам ти хубав ден!” е опростенческо изказване. Простите изводи
в  проповедта  винаги  са  най-силните  изводи.  За  мен  е  комплимент  да  бъда  наричан  “прост”
проповедник. Аз се интересувам от това, да виждам как се променя живота на хората, а не да
впечатлявам хората с езика, който използвам. Повечето хора разговарят, използвайки речник с по-
малко от 2000 думи и на практика в ежедневието активно се използват само около 900 думи. Ако
искате  да  бъдете  разбиран  от  повечето  от  хората,  вие  трябва  да  говорите  просто.  По  мое
наблюдение  хората,  които  използват  високопарни  думи,  понякога  искат  да  скрият  с  тях
собствената си несигурност.

Има спорове по отношение служението пред тълпите.  Разбирам, че има някои християни,
които няма да са съгласни с казаното в тази глава. Споровете относно привличането на тълпата са
свързани основно с две неща. Първото се отнася до законността на така наречения “привличащ
евангелизъм,” а второто – до това, как църквата трябва да се отнася към културата на хората, които
иска да евангелизира.

 “Идете  и  разкажете”  или  “Елате  и  вижте”.  Някой  църковни  лидери  отричат,  че
привличането на тълпата е законен метод за евангелизиране. Чувал съм проповедници да казват:
“Библията не казва, че светът трябва да дойде в църквата. Библията казва на църквата да отиде при
света.”  Това  е  неточно  твърдение,  защото  съдържа  само  половината  от  истината.  Разбира  се,
Библията  заповядва на християните да “идат” при невярващите и да им “кажат.” Та нали заради
това ни е дадена Великата Заповед!  Християните не трябва да чакат невярващите да дойдат при
тях и да ги питат за Христос.  Ние трябва да вземем инициативата при разпространяването на
Добрата Новина. Исус казва на вярващите: “Идете!” Но от друга страна, Исус казва на изгубените
хора:  “Елате!”  Когато  двама  любопитни  искали  да  научат  повече  за  Исус,  той  им  отговорил:
“Елате и ще видите” (Йоан 1:39).  В Мат. 11:28 Исус казал на търсещите: “Елате при мен всички
вие, които сте уморени и натоварени с грижи и аз ще ви успокоя.” А в Йоан 7:37 се казва: “През
последния, най-важен ден на празника Исус се изправи и каза високо: “Който е жаден, нека да
дойде при мен и пие.” Както “Идете и  разкажете”, така и “Елате и вижте” се намират в Новия
Завет.  В  Лука  14,  където  Исус  оприличава  царството  на  Бога  с  голям  банкет,  на  слугите  на
Господаря е казано да излязат вън и да поканят  гладните да дойдат и да ядат, “за да се напълни
къщата ми.” Ние не трябва да избираме между “идете” и “елате”, защото и двете представляват
законни форми на евангелизация. До някои хора може да се достигне чрез привличането,  а до
други  –  чрез  противопоставянето.  Балансираната  и  здрава  църква  трябва  да  предоставя
възможности и програми и за двата вида хора. В Седлбек ние използваме и двата подхода. Ние
казваме “Елате  и  вижте”  на  хората  от  нашето  общество,  но  на  хората  от  ядрото  на  църквата
казваме: “Идете и разкажете!”

Как да отговаряме на културата на тълпата: подражаване, изолиране или проникване?
Друг продължаващ спор относно евангелизацията е свързан с начина, по който църквата трябва да
отговаря  на  културата  на  тълпата.  Има  две  крайни  становища:  подражаване  и  изолиране.
Поддръжниците на “подражаването” настояват, че църквата трябва да възприеме изцяло културата
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на  тълпата,  за  да  може да  й  служи.  Църквите  от  тази  група  жертват  библейското послание  и
мисията  на  църквата,  с  цел  да  се  смесят с  културата  на  тълпата.  Те  проявяват  стремеж  да
подкрепят такива съвременни културни ценности като преклонение пред успеха и богатството,
краен индивидуализъм, краен феминизъм, свобода в сексуалните отношения и даже приемане на
хомосексуализма. Опитвайки се да станат подходящи, тези църкви жертват библейската теология,
доктриналните отличителни черти на християнина, на църквата и Евангелието на Христос. С цел
да  привлекат  тълпата,  те  правят  компромис  с  призива  към  разкаяние  и   с  решимостта  да  се
подчиняваме на Бога. Стремежът към правене на безпринципни компромиси унищожава подобни
църкви. В другата крайност се намира лагера на “изолационистите.” Тази група настоява, че за да
запазим чистотата на църквата, ние трябва да избягваме всякакво приспособяване към културата
на тълпата. Те не успяват да направят разлика между греховните неща, които се ценят от културата
на тълпата и несвързаните с грях обичаи, стилове и предпочитания,  които всяко поколение си
създава. Те отхвърлят новите преводи на Библията, съвременните музикални стилове и всеки опит
за промяна на такива създадени от хората традиции като например време на провеждане и порядък
на  богослуженията,  към  които са  привикнали.  Изолационистите  понякога  създават  правила  за
обличане и списъци на нещата,  което са позволени или не са  позволени,  като в тези списъци
включват неща, за които в Библията не се казва нищо. (В характера на човешката природа е да
издигаме религиозни стени, за да защитаваме личните си предпочитания.) Църквите от тази група
смесват собствената си културна традиция с верността си към Бога. Те не разбират, че обичаите,
стиловете  и  методите  с  които  се  чувстват  удобно  без  съмнение  са  били  наричани  “модерни,
светски  и  еретични”  от  предишните  поколения  вярващи.  Трябва  ли  да  избираме  между
либерализма  и  законичеството?  Има  ли  трета  алтернатива,  освен  подражателството  или
изолацията? Убеден съм, че има такава алтернатива. Стратегията на Исус се противопоставя и на
двете  крайности  и  се  нарича  проникване!  Така  както  рибите,  които  живеят  в  солена  вода,
прекарват целия си живот в океана, без да се смесят със солта, Исус е служил на света без да стане
част от него. Той “живя между нас” (Йоан 1:14) и даже “като нас беше изкушаван по всякакъв
начин,  но никога не сгреши” (Евр.  4:15).  Той е  вървял сред хората,  говорел е  на техния  език,
спазвал е техните обичаи, пял е техните песни, присъствал е на техните тържества и е използвал
техните празници (виж Лука 13:1-15), за да привлече вниманието на хората, когато е поучавал. Но
той е вършел всички тези неща без да прави компромиси с мисията си. Служението на Исус, което
е  било  чувствително  към  грешните  хора  е  нервирало  и  безпокояло  религиозните  водачи  и  те
неоснователно  са  го  критикували.  Те  даже  го  обвинили,  че  служи  на  Сатаната  (Марк  3:22)!
Фарисеите особено мразели начина, по който Исус успявал на накара невярващите да се чувстват
спокойни в неговото присъствие и това, че той поставял на по-предно място нуждите на грешните
хора,  а не религиозните традиции.  Те се отнасяли презрително към репутацията на Исус и го
наричали “Лакомник и пияница! Приятел на бирници и грешници!” (Мат.11:19) и за тях подобна
репутация означавала окончателен провал, но Исус я носел като почетен орден. Неговият отговор
бил:  “Не  здравите  се  нуждаят  от  лекар,  а  болните.  Дойдох  да  призова  не  праведните,  а
грешниците” (Марк 2:17). По времето на Исус фарисеите използвали извинението за “чистотата”,
за да избягват всякакви контакти в невярващи. Ние все още имаме фарисеи в днешните църкви,
които са загрижени повече за чистотата, отколкото за хората. Ако църквата ви сериозно иска да се
подчинява  на  Великото  Поръчение,  вие  никога  няма  да  имате  напълно  чиста църква,  защото
винаги ще привличате на службите си за тълпата невярващи с техния съмнителен начин на живот.
Евангелизирането е мръсна работа. Даже след като хората станат вярващи, вие ще трябва да се
справяте с тяхната незрялост и плътски постъпки, поради което никога няма да имате напълно
чиста църква. Дали има неразкаяли се диваци, смесени сред тълпата в нашата църква в Седлбек?
Няма никакво съмнение, че има! Когато ловите риба с голяма мрежа, вие хващате всякакви риби.
В това няма нищо лошо. В притчата за житната нива, когато го попитали дали да я почистят от
плевелите  Исус  казва:  “Не,  защото  когато  изкоренявате  плевелите,  може  да  изкорените  и
пшеницата.  Нека  растат  заедно,  докато  дойде  време  за  жътва.  Тогава  ще  кажа  на
жътварите: Първо съберете плевелите и ги завържете на снопи, за да бъдат изгорени. След
това съберете пшеницата и я  приберете в  хамбара ми” (Мат.  13:29-30).  Трябва  да оставяме
почистването на плевелите да се извърши от Исус, защото той знае кой наистина е плевел. Исус е
запазил  най-суровите  си  думи  за  твърдите  религиозни  традиционалисти.  Когато  фарисеите  го
попитали: “Защо твоите ученици нарушават традицията на нашите предци? Защо не си мият
ръцете  преди  ядене?  Исус  им отговори:  “А  защо  вие  нарушавате  Божията  заповед  заради
своята традиция?” (Мат. 15:2-3). Изпълнението на поставените от Бога цели винаги трябва да има



85

предимство пред спазването на традициите. Ако сериозно искате да служите на хората като Исус,
не се изненадвайте, ако днешните религиозни първенци ви обвинят, че нарушавате традициите.
Непременно  ще  бъдете  критикувани!  Новаторите  винаги  стават  прицелна  точка  за  нападения.
Превеждането  на  истината  на  съвременния  език  е  опасно  занимание.  Помнете,  че  хората  са
изгорили Уиклиф на кладата за подобно нещо. Но критичното отношение на други християни не
би трябвало никога да ви пречи да служите по начина, по който е служил Христос.  Само Исус
трябва да бъде нашият модел за служение и никой друг.

Глава 13 

Богослужението може да бъде свидетелство

Бог е дух и тези, които му се покланят, трябва да се покланят в дух и истина
(Йоан 4:24)

Всяка седмица милиони хора присъстват на някакво евангелско богослужение. Интересно е, че
ако бъдат попитани, повечето от тях не могат да посочат ясно темата и целта на службата, на която
са присъствали. Те може да имат някаква неясна идея, но ще им бъде трудно да я изразят с думи. В
глави 14, 15 и 16 аз ще разкажа как съм разпределил структурата и формата на службата, чрез
която сме стигнали до хиляди невярващи. Но преди това е необходимо да изясня теоретичните и
практичните основания,  върху които се основава богослужението ни.  Всичко,  което правим по
време на неделните ни богослужения се основава на следните 12 дълбоко вкоренени убеждения:
1. Само  вярващите  могат  наистина  искрено  да  се  покланят  пред  Бога.  Насочеността  на

богослужението е от вярващите към Бога. Ние възхваляваме името на Бога по време на службата,
като изразяваме своята любов и привързаност към него. Невярващите просто не могат да правят
това.  В  Седлбек  нашето  определение  за  богослужението  е  следното:  “Богослужението
представлява израз на нашата любов към Бога, заради това че е такъв какъвто е, заради това, което
е казал и заради това, което прави.” Ние вярваме, че има много подходящи начини за изразяване
любовта  ни  към  Бога.  Например:  молитвата,  пеенето,  благодаренето,  слушането,  даряването,
свидетелстването,  вярването и подчинението на  неговото Слово.  Бог,  а  не човека  е  фокусът и
центъра на нашето преклонение.
2. Няма нужда от сграда, за да се прекланяме пред Бога. В Деян. 17:24 се казва: “Бог, който

сътвори света и всичко в него, е Господ на небето и земята и не живее в храмове, изградени от
човешка ръка.” Разбираемо е да чуете това твърдение от църква, която съществува от 15 години и е
израсла  до  10.000  посетители,  без  да  притежава  собствена  сграда.  Аз  мисля,  че  със
съществуването си доказахме това твърдение. За нещастие, много църкви са обсебени от “сграден”
комплекс.  На  никаква  липса  на  сграда  не  би  трябвало  да  се  позволява  да  контролира,  да
ограничава или да отклонява хората от преклонението пред Бога.  В самите сгради няма нищо
лошо, освен ако се прекланяте на тях, а не на създателя. Исус е казал: “Защото ако двама или
трима са се събрали в мое име, аз съм там с тях” (Мат. 18:20)
3. Няма  правилен  стил  за  преклонение  пред  Бога.  Исус  е  дал  само  две  изисквания  към

правилното богослужение: Бог е дух и тези, които му се покланят, трябва да се покланят в дух и
истина (Йоан 4:24). Не мисля, че Бог се чувства оскърбен или даже се интересува от различните
стилове на богослужение, стига те да се извършват “в дух и истина.” Всъщност, аз съм убеден, че
Бог се наслаждава на разнообразието! Помнете че е негова идеята да направи така, че всички хора
да  са  различни.  Стилът  на  поклонението,  което  харесвате  най-много  говори  много  повече  за
вашата култура,  отколкото за вашата теология.  Споровете за стиловете на богослужение почти
винаги  са  социални  и  личностни  разногласия,  обвити  в  теологична  обвивка.  Всяка  църква
настоява, че нейния стил на поклонение е най-библейски. Истината е, че не съществува библейски
стил  на  богослужение.  Всяка  неделя  истински  вярващите  по  цял  свят  отдават  слава  на  Исус
Христос, използвайки хиляди еднакво валидни изразни средства и стилове. Независимо от стила,
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истинското богослужение ангажира както лявата,  така и дясната половина на мозъка ви и вие
участвате в него както с емоциите, така и с интелекта си, със сърцето и с разума си. Ние сме
длъжни да се покланяме на Бога с дух и истина.
4. Невярващите  могат  да  наблюдават  преклонението  на  вярващите.  Невярващите  могат  да

наблюдават радостта, която изпитваме. Те могат да видят колко високо ценим Божието Слово, как
му отговаряме и как Библията отговаря на проблемите и на житейските ни въпроси. Те могат да
гледат как преклонението ни окуражава, подсилва и променя. Даже е възможно да усетят как Бог
по свръхестествен начин се намесва в службата, въпреки че не са в състояние да обяснят това. 
5. Богослужението  е  могъщо  свидетелство  пред  невярващите,  ако  се  усеща  Божието

присъствие и ако езикът на който се говори е разбираем. В Деян. 2, на Петдесятница, присъствието
на Бога е било толкова очевидно в служението на учениците му, че е привлякло вниманието на
невярващите от целия град. В Деян. 2:6 се казва: “се събра тълпа.” Ние знаем, че това е била
огромна тълпа, защото същия ден били спасени 3.000 човека. Защо 3.000 човека са повярвали в
Бога? Защото са усетили неговото присъствие и са разбрали онова, което им е било казано. И двата
елемента са от съществено значение, за да се превърне едно богослужение в свидетелство за Бога.
Първо,  присъствието на  Бога  трябва  да  се  усеща по време на  службата.  Повечето хора  биват
спечелвани  за  Христос  от  усещането  за  Божието  присъствие,  а  не  от  всички  комбинации  на
нашите възхваляващи аргументи. Малцина са били обърнати към Христос на чисто интелектуална
основа.  Тъкмо  усещането  за  присъствието  на  Бога  разтопява  сърцата  и  взривява  умствените
прегради.  В  същото  време  възхвалите  към  Бога  и  проповедта  трябва  да  са  разбираеми.  На
Петдесятница Светият Дух по един чуден начин превеждал Добрата Новина на езици и с думи,
които били разбираеми от всички присъстващи.  Тълпата от невярващи казала:  “Тези хора тук
разказват за чудните Божии дела и всеки от нас чува това на своя роден език!”(Деян. 2:11). Тази
способност да разбират станала причина хората да повярват. Въпреки, че Божието присъствие е
било очевидно по време на службата, невярващите не биха знаели какво да направят, ако не са
били  в  състояние  да  разберат  посланието.  Съществува  една  интимна  връзка  между
богослужението и евангелизацията. Целта на евангелизацията е да създава хора, които се покланят
пред Бога. Библията ни казва, че “Именно такива хора (истинските поклонници) Отец иска да му
се покланят” (Йоан 4:23), поради което задачата на евангелизацията е да набира поклонници на
Бога. В същото време, тъкмо богослужението създава мотивация за евангелизацията. То създава в
нас желание да разказваме на другите за Христос. Резултатът от могъщия пример за преклонение
на Исая (Ис. 6:1-8) е бил, че той казал: “Ето ме, изпрати мене.” Истинските богослужения ни
карат да свидетелстваме. При искреното богослужение се усеща присъствието на Бога, предлага се
Божието опрощение, разкриват се целите на Бога и се демонстрира силата на Бога.  Това ми се
струва,  че  е  идеалния  контекст  за  евангелизирането!  Забелязал  съм,  че  когато  невярващи
наблюдават как вярващите влизат във връзка с Бога по един интелигентен и искрен начин, това
създава в невярващите желание те също да опознаят Бога.
6. Бог  очаква  от  нас  да  бъдем  чувствителни  към  страховете,  проблемите  и  нуждите  на

невярващите, които присъстват на нашите богослужения. Това е принципът, на който ни учи Павел
в 1Кор.14. В ст.23 Павел заповяда говоренето на неразбираеми езици да бъде ограничено по време
на  публичните  богослужения.  Защо?  Защото  говоренето  на  неразбираеми  езици  според
невярващите е някаква глупост.  Павел не казва, че езиците са били глупави, а че наглед те са
глупост за невярващите. “Ето защо ако цялата църква се събере и всички говорят други езици,
ако влязат външни хора или невярващи, няма ли да кажат, че сте полудели?”(1Кор.14:23) Вярвам,
че зад този съвет към църквата в Коринт се крие един още по-важен принцип. Онова, което иска да
ни каже Павел е, че трябва да имаме желание да приспособяваме начините си на богослужение, за
да отчитаме присъствието на невярващи. Бог ни казва да бъдем чувствителни към гледната точка
на  невярващите,  които  присъстват  на  службите  ни.  Да  сме  чувствителни  към  мнението  на
търсещия  човек,  който  присъства  на  нашата  служба  е  библейска  заповед.  Въпреки,  че  Павел
никога  не  е  използвал  термина  “чувствителен  към  търсещия,”  той  определено  е  пионер  в
представянето на тази  идея.  Той е  бил много внимателен,  за  да  не  постави никакъв камък за
препъване пред невярващите. Той казал на църквата в Коринт: “Не пречете (в друг превод:  не
създавайте условия за препъване) нито на юдеи, нито на гърци или на тези, които принадлежат
на Божията църква” (1Кор. 10:32). Освен това той съветвал църквата в Колос: “Бъдете мъдри в
отношението си към онези, които не са част от църквата и използвайте времето си (прекарано
с  тях)  възможно най-добре.  (Кол.  4:5)  Когато  сте  поканили у  дома си  гости за  вечеря,  дали
семейството ви се държи различно в сравнение с начина, по което се държите, когато сте сами?
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Разбира се,  че  се държите различно! Вие обръщате внимание към нуждите на вашите гости и
следите първо на тях да бъде сервирано. Храната може да е същата, но вие може да използвате
друг комплект чинии и домакински прибори или да сервирате яденето по по-специален начин.
Когато  имате  гости,  разговорът  на  масата  обикновено  е  по-любезен.  Дали  това  е  белег  на
лицемерие? Не. Постъпвайки така, вие демонстрирате своята чувствителност и показвате вашето
уважение  към  гостите  си.  По  същия  начин  духовната  храна  остава  непроменена,  но  когато
присъстват търсещи хора, представянето й е по-обмислено.
7. Богослужението не трябва да бъде повърхностно,  за  да се  счита,  че е чувствително към

търсещите хора. Посланието не трябва да съдържа в себе си компромиси, а просто трябва да бъде
разбираемо.  Превръщането  на  църковната  служба  в  “удобна”  за  невярващите  не  означава,  че
трябва да променяте теологията си, а означава, че трябва да промените атмосферата на службата.
Промяната на атмосферата може да се извърши чрез начина, по който посрещате гостите си; чрез
стила на музиката, която използвате; чрез варианта на превод на Библията, който ще използвате
докато  проповядвате;  и  от  вида  на  съобщенията,  които  ще  направите  по  време  на  службата.
Посланието  не  винаги  е  удобно;  всъщност,  понякога  Божията  истина  е  много  неудобна!  Но
въпреки това, ние сме длъжни да преподаваме цялата истина на Бога. Да бъдете чувствителни към
търсещите не означава да се ограничавате в това, което казвате, а да внимавате за начина, по който
го  казвате.  Както  споменах  в  предишната  глава,  хората,  които  не  ходят  на  църква  не  търсят
разводнено послание – когато дойдат в църквата, те очакват да чуят Библията. Онова, което искат
да чуят е как Библията се свързва със собствения им живот и очакват това да им бъде казано по
разбираем за тях начин и с тон, който показва вашето уважение и загриженост към тях. Хората
търсят да отговор на въпросите си, а не да бъдат ругани и обвинявани. Невярващите се борят, за да
намерят отговори на същите въпроси,  които измъчват и вярващите: “Кой съм аз? От къде съм
дошъл? Накъде отивам? Има ли смисъл в живота? Защо има страдания и зло на света? Каква е
целта в живота ми? Как мога да се науча да живея с хората?” А отговорът на тези въпроси не е
лесен!
8. Нуждите на вярващите и на невярващите често пъти се припокриват. Те са много различни в

някои области, но в други области са много подобни помежду си. Службите, които са насочени
към  търсещите,  са  фокусирани  върху  нуждите,  които  са  общи  както  от  вярващи,  така  и  от
невярващи. Например, както вярващите, така и невярващите имат нужда да узнаят какъв всъщност
е Бог. И двете групи имат нужда да разберат целта на живота. И двете групи трябва да се научат
защо и как да прощават на другите. И двете групи имат нужда от помощ, за да заздравяват брака и
семейството си. И двете групи искат да се научат да се справят със страданието, с мъката и с
болката  и  да  разберат  защо  материализма  е  толкова  разрушителен.  След  като  бъдат  спасени,
християните не престават да изпитват нужди.
9. Най-добре е да специализирате службите си в зависимост от целите им. Повечето църкви се

опитват по време на една и съща служба едновременно да евангелизират изгубените и да поучават
вярващите. Когато излъчвате смесени сигнали, вие ще получавате смесени резултати. Когато се
опитваме да улучим две цели с един куршум, това винаги води до провал. Проектирайте отделни
служби за поучаване на вярващите и други служби за евангелизиране на невярващите приятели,
довеждани от вашите членове.  В Седлбек нашите служби за  вярващите се  провеждат в  сряда
вечерта, а службите ни за търсещите невярващи са в събота вечер и в неделя сутрин. По този
начин вие можете да използвате различни стилове на проповядване, различни песни, различни
молитви и други елементи,  за  да  подхождат на съответната  цел.  Когато поставях началото на
Седлбек, аз питах невярващите кога би им било най-удобно да посещават църквата. Всички до
един казваха: “Ако някога въобще отида на църква, това ще е в неделя сутринта.” Освен това питах
членовете ни, кога им е най-удобно да довеждат невярващите си приятели в църквата. Те също ми
казаха, че това може да стане само в неделя сутринта. Даже с днешната си култура хората все още
си мислят, че неделната сутрин е времето, когато човек ходи на църква. По тази причина решихме
да използваме неделните сутрини за евангелизация, а вечерите в сряда – за поучение на членовете
на църквата. В евангелизационните служби няма нищо ново; нова е само идеята да се използва
службата в неделната сутрин изцяло за евангелизация в съвременния й вариант. В началото на 20
век обикновено за  евангелизационни служби са използвали неделните вечери в църквата.  Сега
малко църкви провеждат евангелизационни служби в неделя вечер, но е съмнително дали в тях да
участват много невярващи. Даже вярващите не искат да посещават църквата в неделя вечерта! От
десетки години те са гласували с краката си против това време за провеждане на службата.
10.  Службата, която е насочена към търсещите има за цел да бъде добавка към личното
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евангелизиране,  а  не да  го заменя.  Най-общо казано за  хората  е  по-лесно да решат да станат
християни, когато са заобиколени от приятелски настроени хора, които ги окуражават да направят
това.  Службите,  които са  насочени към търсещите  хора осигуряват  група  от  свидетели,  които
подсилват и потвърждават личното свидетелстване на членовете на църквата.  Когато невярващ
посети такава служба заедно с приятеля си,  който му е свидетелствал,  той гледа тълпата и си
мисли: “Хей, тук има толкова други хора, които вярват в това. Тогава в него трябва да има нещо
вярно.” Има невероятна убеждаваща сила в свидетелстването на тълпата от вярващи, които се
покланят  заедно пред Бога.  Колкото по-голяма става  службата  ви,  насочена  към търсещите,  в
толкова по-силен инструмент за евангелизация се превръща тя.
11.  Не съществува стандартен начин за  проектиране на служба,  която е насочена към

търсещите хора. Това е така, защото невярващите не си приличат! Някои искат служба, която би ги
накарала да се  почувстват  част от нея;  други искат  да  седят  пасивно и  да  наблюдават.  Някои
харесват тихи служби на размисъл; други харесват служби, които са изпълнени с енергия. Стилът,
който  дава  най-добри  резултати в  южна Калифорния,  може би няма да  даде  резултат  в  Нова
Англия и обратно. Има нужда от всевъзможни служби, за да се стигне да всички видове търсещи
хора. В службата, която е насочена към невярващите има само три непроменими елементи: (1) тя
трябва да се отнася с любов и уважение към невярващите; (2) тя трябва да бъде свързана с техните
нужди; (3) тя трябва да споделя посланието по един практичен и разбираем начин. Всички други
елементи са второстепенни и църквите не трябва да се чувстват обвързани с тях.  В началото,
преди  около  20  години  аз  започнах  да  предлагам  на  църквите  идеи  за  създаване  на  служби,
насочени към търсещите хора. Сега, когато този вид служби получават достатъчно внимание от
страна на медиите аз забелязвам, че понякога хората обръщат прекомерно голямо внимание на
второстепенните неща. Те се безпокоят от липсата на катедра; от това че пасторът не носи расо; от
това дали  всяка седмица трябва да има някаква драматизация в програмата на службата, като че
ли  тези  неща  автоматично  ще  накарат  невярващите  да  се  тълпят  в  църквите  им.  Подобни
притеснения  са  неоснователни.  Ако  всички  невярващи  се  стремят  към  някаква  качествена
продукция, те щяха да си седят в къщи и да наблюдават телевизията, в която се харчат милиони за
създаването на половинчасова програма.  Това, което наистина привлича тълпите от невярващи в
църквата е промяната на живота на хората – и то на много хора. Хората искат да отидат там, където
се променя живота им, където се лекуват болките им и където се възстановява надеждата им . В
Седлбек ние виждаме промени на живота на хората навсякъде около нас. Почти във всяка служба,
предназначена за търсещите хора, ние включваме личното свидетелство на някой човек или на
някоя семейна двойка, чиито живот е бил променен драматично чрез силата и любовта на Христос.
На търсещите хора им е трудно да не се съгласят с този седмичен парад на “задоволени клиенти.”
Нашата  църква  е  объркала  до  голяма  степен  обичайните  представи  за  служба,  насочена  към
невярващите хора, тъй като е завоювала хиляди изгубени хора за Христос, независимо от най-
неочакваните и трудни обстоятелства. Представете си църква, чийто адрес постоянно се променя;
където невярващите идват и седят в палатка, която е ледено студена през зимата; която е влажна и
протича през дъждовната пролет, която е гореща като фурна през лятото и в която има пронизващи
течения през есента. Представете си църква, която за да бъде посетена, хората при необходимост
паркират колите си на разстояние 5 км от нея и стоят извън нея под чадъри по време на дъжд, за да
могат да присъстват.  Когато живота на хората се променя, хората се отнасят като към някакви
дреболии към проблемите, които иначе изглеждат потискащи и непреодолими за една църква, . На
всяка служба в Седлбек ние каним хората да попълват една регистрационна карта и да пеят песни
възхваляващи Бога. Ние вземаме причастие и предлагаме резюме на Добрата Новина, придружено
с стихове от Библията и даваме възможност на хората да го обмислят спокойно, преди да решат да
станат  християни.  Въпреки,  че  съм  чувал  някои хора  да  казват,  че  не  можете  да  стигнете  до
невярващите, ако правите тези неща, около 7.000 човека са регистрирали, че посвещават живота си
на Христос в Седлбек, а хиляди други обмислят това решение, като седмица след седмица идват
при нас. Всички зависи от начина, по който правите тези неща и това създава различието. Новите
методи  и  технологии  са  само  инструменти.  Не  е  нужно  да  използвате  драматизация  или
мултимедия, или да имате прекрасна сграда и удобен паркинг, за да стигнете до невярващите. Тези
неща само облекчават работата. Моля ви да разберете, че предложенията, които ще ви направя в
следващите две глави представляват само общи указания,  съставени на базата на онова,  което
правим в Седлбек. Не гледайте на тях като на Десетте Заповеди. Даже аз не бих направил всичко,
което правим в Седлбек,  ако се намирах на друго място в страната.  Трябва да подберете и да
създадете онези решения, които най-добре ще стигнат до търсещите хора във вашето собствено
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общество.
12.  Нужни са зрели вярващи, които са освободени от егоизма, за да се предложи служба,

която да е чувствителна към търсещите хора. В 1Кор. 14:19-20 Павел казва, че когато мислим само
за  собствените  си  нужди  по  време  на  преклонението  пред  Бога,  ние  постъпваме  незряло  и
детински.  Членовете демонстрират невероятна духовна зрялост, когато са загрижени за нуждите,
страховете и задръжките на невярващите и искат да дадат приоритет на тези  нужди пред своите
собствени нужди по време на службата. Във всяка църква има едно постоянно напрежение между
“служене на другите” и “самообслужване.” Повечето църкви се предават и накланят везните в
полза на удовлетворяването на нуждите на членовете, защото те плащат сметките. Предлагането
на една служба, която е чувствителна към нуждите на невярващите означава преднамерено да се
накланят везните в обратното направление, към невярващите. Това изисква наличие на членове,
които  са  готови  да  създават  безопасна  атмосфера  на  сигурност  за  невярващите  за  сметка  на
собствените си предпочитания, традиции и удобства. Невероятна духовна зрелост се изисква, за да
е в състояние човек доброволно да излезе извън зоната на удобството. Исус е казал, че нашето
поведение трябва да бъде “също както Човешкия Син, който не дойде, за да му слугуват, а за да
слугува и да даде живота си като откуп за мнозина” (Мат. 20:28).  До момента, в който този
подход  на  лишено  от  егоизъм  слугуване  не  завладее  умовете  и  сърцата  на  вашите  членове,
църквата ви не е готова да започне една служба, насочена към нуждите на невярващите.

Глава 14 

Създаване на служба, насочена към нуждите на търсещите хора

Ето защо, ако цялата църква се събере и всички говорят  други езици, ако влязат
външни хора и невярващи, няма ли да кажат, че сте полудели? (1Кор. 14:23)

Бъдете мъдри в отношението си към онези, които не са част от църквата и
използвайте времето си възможно най-добре ( в друг превод: и се възползвайте най-

добре от всяка предоставена ви възможност). 
(Кол. 4:5)

Въпреки че  съм израснал в  християнско семейство,  аз  често  се  чувствах разстроен,  когато
довеждах някой невярващ приятел в църквата. Неизбежно се случваше така, че когато довеждах
някой  от  приятелите  си  да  присъства  службата,  това  ставаше  в  неделя,  когато  или  баща  ми
проповядваше за даряването на 10% от дохода на църквата, или някои от гостуващи проповедници
споделяше вярата си, или вземахме причастие, но моите неспасени приятели не желаеха да чуват
или да участват в тези неща. В същото време се случваше така, че в неделите, когато не водех
невярващите си приятели в църквата, службата биваше посветена на плана за спасението. В такива
моменти си казвах: “Човече, как ми се иска приятелите ми да бяха сега с мен!” И така, от седмица
на седмица не знаех предварително дали службата ще бъде посветена на темата на “спасението,”
на която бих могъл да доведа приятелите си. Фокусът на посланието винаги беше непредсказуем и
засягаше  както  темата  за  евангелизацията  на  невярващите,  така  и  поучението  на  вярващите.
Забелязах същия начин на проповядване и в църквите, които посещавах докато учех в колежа. В
края  на  краищата  се  отказах  да  водя  невярващи  приятели  в  църквата.  Това  беше  съзнателно
решение, защото просто се уморих да “прегарям” от разминаванията между очакванията за вида
на посланието и онова, което чувах. Повечето църкви рядко привличат невярващите на службите
си, защото членовете им се чувстват неудобно да ги довеждат със себе си. Няма никакво значение
какви усилия полага пастирът, за да окуражава членовете да довеждат приятелите си в църквата
или по колко видове програми за посещение по домовете работи църквата, резултатите са едни и
същи: повечето членове никога не довеждат приятелите си в църквата. Защо е така? За това има
три важни причини. Първо, както вече казах, целта на посланието е непредсказуема. Членовете не
знаят  предварително,  дали  пасторът  ще  проповядва  някакво  евангелизационно  послание  или
темата на проповедта му е поучение на членовете на църквата. Второ, службите не са предвидени
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за невярващите, тъй като много неща от онова, което е включено в тях е неразбираемо за един
невярващ човек. Трето, членовете може да се чувстват неудовлетворени от качеството на службата.
Ако  сте  в  състояние  да  накарате  един  типичен  член  на  църквата  да  бъде  пределно  откровен
относно църквата си, почти сигурно той би казал: “Аз обичам църквата и пастира си и се чувствам
благословен от това, което се прави по време на службите ни. Това задоволява нуждите ми, но …
не бих се осмелил да доведа невярващите си колеги от работата, защото службата няма да има
никакъв смисъл за тях.  Посланието й е за мен,  молитвите се изричат с такива думи, които аз
разбирам и даже съобщенията в църквата са за мен. Приятелите ми не биха разбрали много от
нашата служба.” Ироничното е, че в същото време този човек може да изпитва чувството на вина
за това, че не кани приятелите си да дойдат в църквата.  Увеличаването на броя на членовете на
църквата  ви не изисква от вас да притежавате познанията  на някой ракетен специалист – вие
просто трябва да довеждате повече хора в нея! Човек не може да стане член на църквата, без преди
това да е бил посетител. Ако през цялата година имате само няколко посетители, вие ще имате още
по-малко  нови  членове.  Тълпата  не  е  църква,  но  за  да  израства  църквата,  първо  трябва  да
привлечете  тълпата.  Какъв  е  най-естествения  начин  за  увеличаване  броя  на  посетителите  на
църквата?  Като  направите  така,  че  членовете  ви  да  се  чувстват  виновни за  това,  че  не  канят
приятелите  си?  Не.  Като  поставите  огромен  надпис:  “Добре  дошли,  посетители!”?  Не.  Чрез
формално обикаляне на домовете във вашия район? Вероятно не.  Като провеждате състезание
между  посетителите?  Едва  ли.  Като  правите  реклами  на  службите  си?  Отново  погрешно.
Отговорът е доста прост: Създаване на служба, която преднамерено е подготвена с цел членовете
ви  да  доведат  приятелите  си  на  нея.  И  да  направите  тази  служба  толкова  привлекателна,
призоваваща и отговаряща на нуждите на невярващите, че членовете на църквата ви да изпитват
желание да разказват за нея на изгубените си приятели, за които са загрижени. Седлбек предлага
подобна служба от самото си начало.  Тъй като и други църкви започнаха да създават подобни
подходи, за описание този вид служба започна да се използва израза “служба, чувствителна към
нуждите на търсещите хора.” Създавайки служба, на която християните ще пожелаят да доведат
неспасените си приятели, вие не трябва да използвате конкурси, кампании или чувството за вина,
за да увеличите броя на посетителите. Членовете ще канят приятелите си седмица след седмица и
църквата ви постоянно ще расте за сметка на хора, които по-рано не са ходили на църква. В тази и
в  следващата  глави  бих  желал  да  ви  направя  някои  практични  предложения,  свързани  със
проектирането на служба, чувствителна към нуждите на търсещите хора.

Планирайте службата, като имате предвид целта, която сте си поставили. Всяка седмица в
Седлбек  си  напомняме до кого  се  опитваме  да  достигнем:  до  Сам  от  Седлбек  и  до  жена  му
Саманта. След като вече знаете целта си, тя ще определи съставните части на службата ви, която е
посветена на нуждите на търсещите хора: музиката, проповедта, свидетелствата и много други
неща. Повечето евангелистки църкви завършват богослужението си с един призив от олтара към
невярващите  да  приемат  Христос  за  техен  Спасител.  Това  показва,  че  функционално  ние
съединяваме богослужението с евангелизацията. Но много пастири не разбират, че тактиката, при
която първите 45 минути от проповедта са била посветена на поучение на членовете на църквата и
после внезапно се превключва за  2 минути върху невярващите,  е противоречива и обезсмисля
усилията  им.  Невярващите  не  желаят  да  слушат  цели  45  минути  някаква  служба,  която  няма
никаква връзка с тяхното състояние. Цялата служба, а не само поканата трябва да бъде планирана
с цел да се задоволят нуждите на невярващите.

Направете  посещението  да  бъде  възможно  най-лесно.  Американците  са  навикнали  да
очакват  нещата  да  са  удобни.  Вашата  цел  е  да  премахнете  възможно  повече  бариери  пред
посетителите,  за  да  не  давате  възможност  на  невярващите  да  се  извиняват  за  това,  че  не  са
присъствали. (1)  Предложете няколко часове за провеждане на службата. Това дава на хората
възможност да избират кога да дойдат в църквата. В Седлбек от години предлагаме 4 еднакви
служби в края на седмицата: В събота от 18 часа и в неделя от 8:00, 9:30 и 11:15 преди обяд. Често
пъти ние имаме невярващи, които посещават някоя от тези служби, прибират се у дома, звънят на
някой свой приятел и заедно идват отново на следващата служба, защото са харесали темата на
службата.  (2)  Предложете  допълнителни  места  за  паркиране.  В  Америка  трябва  да  имате
паркинг,  за  да  стигнете  до  хората.  Едно  от  първите  неща,  които  посетителите  забелязват  са
паркинга и пътния контрол. Веднъж попитах няколко пастири от големи църкви в Калифорния
каква е била най-голямата им грешка при изграждането на сградите на техните църкви. Всеки от
тях даде един и същ отговор:  нямаме достатъчно място за  паркиране.  Когато хората идват на
църква, те искат да дойдат с колите си! Ако не разполагате с достатъчно място за колите, не е
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нужно да имате достатъчно място за хората. Няма значение колко голяма е сградата ви, вие никога
няма да сте в състояние да я напълните, ако не разполагате с достатъчно места за паркиране. (3)
Успоредно със службата предложете неделни училища (занимални) за децата на посетителите .
Невярващите хора не искат да бъдат смущавани от плачещи деца, независимо дали това са техните
деца или са децата на някой друг човек.  Седлбек предлага четири неделни училища, които се
провеждат успоредно със службите ни за търсещите хора.  (4)  На всички реклами поставяйте
карта с местоположението на църквата си.  Нищо не е по-дразнещо от опитите да намерите
някакво място без карта. Църквата ни в Седлбек има собствен 700 метров четирилентов входящ
път,  наречен Паркинг Седлбек и само нашата църква се  води на този адрес.  Но въпреки това
хората се изгубват, докато се опитват да го намерят.

Увеличете скоростта на протичането на службата. Почти всички църкви трябва да повишат
качеството на службите си. Телевизията постоянно намалява времето, през което може да остане
концентрирано  вниманието  на  американците.  Само  за  една  вечер  в  понеделник,  по  време  на
предаването на поредния мач по американски футбол вие ще видите повторение на интересните
моменти от мача, три реклами и кратки актуални новини, поради което американците не искат да
бъдат затормозявани! MTV съкращава още повече времето за концентрация на вниманието. В един
3 минутен видеоклип можете да бъдете бомбардиран с няколко хиляди образи. За разлика от това,
повечето църковни служби се движат със скоростта на охлюв. Има много “мъртво време” между
отделните елементи. Когато служителят, който води музикалното хваление свърши участието си,
той отива до мястото си и сяда. Чак след 15 секунди пасторът счита, че е време да се изправи. Най-
накрая той бавно се придвижва към катедрата и поздравява хората с добре дошли. По това време
невярващите  вече  са  заспали!  Съкратете  до  минимум  преходните  времена  между  отделните
елементи на службата. Веднага след свършването на единия елемент другият трябва да започва.
Търсете  резервите  за  пестене  на  време  в  службата  си.  Ние  постоянно  преразглеждаме
времетраенето  на  всеки  елемент  от  нашата  служба:  молитви,  песни,  съобщения,  проповедта,
заключителните  неща  от  службата  и  времето  между  отделните  елементи,  като  си  задаваме
въпроса: “Кое от тези неща отнема твърде много време и кое се нуждае от повече време?” Нашата
служба обикновено трае 70 минути. Вие можете да спечелите много време, ако планирате разумно
службата си.  Например, времето за  вземането на причастието може да се съкрати двойно,  ако
просто удвоите броя на подносите с хляба и виното.  По време на службите ви, предназначени за
търсещите хора се старайте молитвите ви да бъдат кратки. Това не е време, през което трябва да се
застъпвате за неправилно растящия нокът на палеца на крака на сестра Берта! Хората, които не
ходят на църква не могат да понасят дългите молитви; вниманието им се разсейва и те могат да
заспят. Пастирите трябва да са внимателни и да отправят пастирските си молитви когато са насаме
с Бога! В допълнение към ускоряване на темпото на службата ви,  работете за  подобряване на
качеството на нейното протичане. Разликата между обичайната служба и службата, предназначена
за търсещите хора е в нейното протичане. В Седлбек ние се придържаме към следните правила
при  подбора  на  музиката:  (1)  Вдъхновяващо  движение:  Това  е  целта,  която  се  стремим  да
постигнем с първата песен. Вие използваме ярка и вдъхновяваща песен, която стимулира човека да
потропва с крак, да пляска с ръце или поне да се усмихва. Ние искаме да разхлабим стегнатите
мускули на напрегнатите посетители. Когато тялото ви е отпуснато, поведението ви е настроено
по-малко отбранително.  За да започнем службата си,  ние разбуждаме тялото на Христос,  като
събуждаме  собствените  си  тела.  Когато  хората  дойдат  при  нас  за  сутрешната  служба,  те
обикновено  се  чувстват  вдървени,  сънени  или  резервирани.  След  като  изпеят  първата  песен,
атмосферата винаги се променя и става по-весела и жива.  Невероятно удивителна е разликата,
предизвиквана от откриващата песен.  (2)  Хваление:  След откриващата песен ние започваме да
пеем песни за  Бога.  (3)  Възвеличаване:  След това  продължаваме с  по-задълбочени и интимни
песни, посветени на Бога. Тук темпото е по-бавно. (4)  Решимост да вярваме в Бога: Тази песен
дава на хората възможност да потвърдят или да преподвърдят решимостта си да вярват в Бога. В
нея обикновено се пее в първо лице единствено число, като например: “Искам да бъда повече като
Тебе.” (5)  Обвързване на всичко заедно: На края на службата си, ние изпяваме още една къса и
вдъхновяваща песен.

Накарайте посетителите да се чувстват удобно. През първите 10 минути след пристигането
си  посетителите  вече  са  си  съставили  мнение  за  вашата  църква.  Както  споменах  в  глава  12,
посетителите са решили дали отново ще посетят църквата, още преди пастирът да е започнал да
говори. Много трудно могат да се променят първите впечатления, поради което трябва внимателно
да обмислите какво първо впечатление искате да си създават посетителите ви. Както се казва в
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една  стара  поговорка,  на  човека  никога  не  се  дава  втора  възможност  да  създаде  първото
впечатление  за  себе  си.  В  отношенията  си  с  посетителите  е  важно  да  знаете,  че  първият  им
емоционален отговор е отговорът на страха. Ако наистина са хора, които  не ходят на църква, те се
питат: “Какво ще ми се случи тук?” Те имат същите чувства и страхове, които бихте имали и вие,
ако бъдете поканени за пръв път да посетите мюсюлманска джамия защото ще се питате: “Дали
няма да заключат вратите? Ще трябва ли да казвам нещо? Ще бъда ли притесняван от нещо?” Тъй
като  посетителите  са  изпълнени  с  мрачни  предчувствия  и  безпокойства,  първата  ви  цел  по
отношение на тях трябва да бъде те  се  чувстват добре.  Когато човек се  страхува,  обменът на
информация е блокиран. Ако успеете да намалите нивото на страх на посетителите, те ще бъдат
далеч по- възприемчиви към Евангелието. Има много практични методи за се направи това. (1)
Запазете най-добрите места за паркиране за посетителите. Един надпис, поставен в началото
на частния гараж на Седлбек моли посетителите, които за пръв път посещават църквата ни да
включат светлините на колата си, ако искат да паркират на запазените места, които се намират
непосредствено до сградата на църквата. Ако запазите места за паркиране на посетителите си, вие
можете да поставите  екип от църквата,  който да  посреща посетителите  с  усмивка  и с  “добре
дошли” и да им дава указания, когато излязат от колите си. В Седлбек всички пастири и хора от
персонала  паркират  колите  си  на  поляната  извън  паркинга.  Само  посетителите  получават
предпочитаните места за  паркиране.  (2) Поставете хора извън сградата, които да посрещат
посетителите.  Ние  вярваме,  че  посрещането на  посетителите  с  добре  дошли е  много важно,
поради което имаме четири вида групи за посрещане: група за посрещане на паркинга, която дава
указания  за  паркиране  и  за  влизане  в  сградата,  група  за  посрещане  пред  сградата,  група  на
домакините  и  група  на  разпоредителите.  Групата  за  посрещане  на  паркинга  направлява
движението.  Това  са  първите  усмихващи се  хора,  с  които се  срещат  посетителите.  Хората  от
групата за посрещане пред сградата се разполагат на паркинга и учтиво посрещат хората, докато
те наближават до сградата на църквата. Домакините са разположени край информационните ни
табла. Вместо да дават указания на новодошлите, те лично придружават хората до мястото, до
което трябва да отидат. Разпоредителите посрещат хората в залата за провеждане на службата,
раздават им програми, помагат им в специалните случаи и събират даренията. Най-важните хора в
една организация са онези, които влизат в пряк контакт с клиента. В авиокомпанията “Делта” за
мен най-важните хора са агентите, които продават билети и стюардесите. Мен не ме интересува
президента на “Делта.” Защо? Защото никога нямам контакт с него. Във вашата църква хората,
които посрещат с добре дошли са най-важните служители за посетителите, защото те влизат в
контакт с тях през решаващите първи 10 минути. Убедете се, че за тази цел използвате хора, които
лесно излъчват лична топлота и усмивка. Освен това е важно за посрещащи и за разпоредители да
се подбират такива хора, които са в хармония с вашата цел. Ако искате да стигнете до младите
семейства,  използвайте  млади  семейства;  ако  искате  да  стигнете  до  юношите,  използвайте
юношите; ако искате да стигнете до пенсионерите, използвайте пенсионери. В много църкви като
посрещащи се  използват  най-възрастните  членове.  Ако всички хора,  които един посетител  би
срещнал през първите 10 минути от пристигането си в църквата са с 40 години по-стари от него,
той би започнал да се пита дали мястото му е във вашата църква.  И един последен съвет:  не
поставяйте на реверите на посрещащите отличителни табелки с имената им, защото те създават
впечатление  на  “официалност”  в  посетителите.  Кажете  на  посрещачите  просто  да  се  държат
естествено и приятелски с посетителите. (3) Поставете извън сградата си информационни табла.
Членовете на църквата ви, които стоят край тези табла е добре да имат отличителни табелки на
реверите си, защото хората биха искали да знаят към кого да се обърнат, когато искат да зададат
някакъв въпрос. (4) Навсякъде поставете насочващи надписи. Ясно обозначете основните входове
на сградата си, занималните за децата и специално тоалетните. Не заставяйте посетителите да
питат къде е се намира тоалетната. (5)  Докато хората се събират, пускайте по радиоуредбата
подходяща музика като фон. Повечето обществени сгради са снабдени с радиоуредби, по които се
пуска подходящ музикален фон. Подобна музика може да се чуе в големите универсални магазини,
в  болниците  и  лекарските  кабинети,  в  бизнес  сградите  и  в  някои  асансьори.  Даже  в  много
самолети по радиоуредбата се пуска музикален фон, докато хората чакат да излетят. Защо? Защото
музиката успокоява хората. Тишината е заплашителна за хората, които не са посещавали църквата.
Ако трябва да влезете в голяма зала, пълна с 200 човека и всички мълчат, вие ще се запитате какво
става тук? Ще си помислите: “Какво знаят тези хора, което аз не знам?” Но ако влезете в зала,
където  всички  хора  разговарят  помежду  си,  вие  въобще  няма  да  се  чувстване  неловко.  Има
моменти за пазене на тишина по време на службата, но това не се отнася за началото на службата,
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насочена към нуждите на търсещите хора. Не сте ли виждали надписа: “Влизайте тихо” в залата на
църквата?  Това  е  последното  нещо,  което  трябва  да  направите  по  време  на  подобна  служба.
Стремете  се  преди  началото  на  службата  атмосферата  да  бъде  изпълнена  с  живот,  щастие  и
заразителна радост. Ние сме забелязали следния интересен феномен: Колкото по-висок е звукът на
музикалния  фон  преди  началото  на  службата,  толкова  по-въодушевено  си  разговарят  хората
помежду си. Ако звукът на музиката е тих, хората също разговарят тихо помежду си. Посетителите
по-малко се страхуват,  когато влизат в сграда, в която хората си говорят с нормалната сила на
гласовете си на фона на ободряваща музика. Посетителите забелязват, че хората се радват, че се
виждат  и  са  щастливи,  че  са  в  църквата  и  виждат,  че  в  нея  има  живот.  (6)  Позволете  на
посетителите  да  остават  незабелязани  по  време  на  службата.  След  като  посетителите  се
настанят на местата си, не трябва да ги безпокойте или да привличате вниманието към тях. Ние им
позволяваме да наблюдават службата, без да се представят пред присъстващите. Ние искаме те да
се чувстват добре дошли, без да считат, че са наблюдавани. Ироничното е, че начинът, по който
много църкви казват добре дошли на посетителите си всъщност ги кара да се чувстват още по-
неудобно в сравнение с това просто да бъдат оставени незабелязани. Посетителите мразят да бъдат
карани да се изправят пред присъстващите, за да бъдат представяни. (Единственото изключение от
това правило са пътуващите надденоминационни служители).  Една от причините, поради която
огромните църкви привличат толкова много посетители е, че новодошлите харесват да остават
скрити в тълпата. В една малка църква всеки познава кой е посетител, а и посетителят от своя
страна знае, че всички знаят, че той е посетител! В Америка най-често срещания страх на хората е,
да не би да отидат на парти, където ще бъдат заобиколени от непознати хора. Следващият по сила
страх е, да не би да им се наложи да говорят пред тълпата, а третият страх – да не би публично да
бъдат принуждавани да отговарят на лични въпроси. Начинът, по който много църкви казват добре
дошли на посетителите си ги кара да изпитват и трите си най-големи страхове едновременно!
Пастирът, мислейки си, че се държи приятелски, казва: “Моля ви да станете. Кажете името си и
разкажете нещо за  себе си.”  Ние  не разбираме,  че когато  правим това,  посетителят умира  по
хиляда начини в разума си. Когато живеех във Форт Уорт, двамата с жена ми Кей принадлежахме
на една църква, която реши да обърне обратно тази процедура. Поради това, вместо да принуждава
посетителите да стават прави и да се представят, всички членове на църквата биваха молени всяка
седмица да стават, докато посетителите оставаха да седят на местата си. След това от членовете на
църквата се очакваше да се обърнат към седящите посетители и де им изпеят една песен за добре
дошли! Можете ли да си представите това? Когато за пръв път посетихме тази църква, членовете й
около нас се изправиха и всичко,  което можех да видя беше една купчина от огромни дебели
задници. След това те започнаха да ни пеят: “Ние сме толкова радостни, че вие сте тук при нас.
Толкова е прекрасно да бъдете близо до нас …” Искаше ми се да умра в този момент! Дали някога
сте били поздравявани с песен заради това, че сте непознат? Аз се притеснявам, даже ако жена ми
започне да ми пее! Каква е поуката от тази история? Обмисляйте внимателно всичко от гледната
точка  на  посетителя.  Въпреки  че  наричам  новодошлите  “посетители,”  ние  в  Седлбек  не  ги
наричаме така. Ние ги наричаме “гости.” Думата “посетител” е носител на представата, че човекът
не е дошъл тук, за да остане. Думата “гост” носи идеята, че това е човек, за който ще направите
всичко  по  силите  си,  за  да  се  чувства  удобно.  (7)  Ако  използвате  регистрационни  бланки,
направете така, че всеки да ги попълни. Когато всеки посетител се регистрира, хората виждат че
те не са единствените, от които се иска да се регистрират, а това е процедура, която е валидна за
всички. Приветствената регистрационна бланка на Седлбек е жизнено важен инструмент за обмен
на информация. Ние я използваме за поне десет различни цели: да регистрираме присъствието, да
запишем  духовните  решения,  да  съберем  молбите  за  молитви,  да  правим  преглед  и  да
упражняваме  контрол,  даваме  възможност  на  хората  да  се  записват  за  участие  в  събития  и
програми,  набираме  лидери,  оценяваме  качеството  на  отделните  служби,  осъвременяваме
информацията си за членовете на църквата, набираме идеи за теми за проповеди, получаваме идеи
за започване на нови програми за служение и т.н.  Тази бланка е животворна връзка,  която ми
позволява  да  държа пръста  си  на  пулса  на  нашата  растяща църква.  Цената  на  тези  картите  е
равностойна  на  теглото  им  измерено  в  злато.  Аз  привикнах  ежеседмично  да  чета  всяка
регистрационна карта. Те ми помагаха да запомням на изуст имената на хората, докато стигнахме
до  3.000  посетители.  Сега  само  чета  картите,  на  които  има  бележки,  които  са  специално
адресирани към мен. Но те все още представляват директна връзка между мен и хората. Всички
знаят, че човек може да ми изпрати директно съобщение чрез тази регистрационна карта. Ние сме
установили, че в писмена форма хората биха ви казали неща, които няма да ви кажат по друг
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начин. Освен това на картата има място за посетителите, където те могат да посочат, дали идват
при нас за пръв, за втори или за трети път. В отговор на всяка карта хората получават различна и
конкретна благодарност от мен. Съветвам ви да не използвате регистрационни книги, които биват
предавани по редовете в църквата, за да може всеки човек да се запише. Тези книги нарушават
правилото за анонимност. Всеки човек в редицата може да прочете какво е написал съседа му,
който е посетител. Освен това сортирането на имената по различни признаци в регистрационните
книги е много по-трудно,  отколкото сортирането на регистрационните карти.  Нашите карти се
събират по същото време, когато се събират даренията. Това дава възможност на всеки човек да
пъхне нещо в кутията за даренията. Веднага след като се съберат даренията, един екип от хора за
обработване на информацията започва да ги сортира и въвежда цялата информация от картите в
компютрите, за да може да се използва от персонала. 

Образец на Карта за регистрация на посетителите в Седлбек 
(8)  Предлагайте  публично  посрещане  с  добре  дошли,  което кара  хората  да  се  отпускат.

Първите думи от сцената задават тона на цялата служба. Всяка седмица някой от нашите пастори
ще каже нещо като: “Добре дошли в неделя в Седлбек! Радваме се, че сте тук. Ако за пръв път
идвате при нас, ние ви приканваме да се облегнете удобно, да се отпуснете и да се наслаждавате на
службата,  която сме подготвили за  вас.”  Дайте възможност на хората да разберат,  че  могат да
очакват да се наслаждават на службата. Кажете им, че не трябва да казват нещо и никой не се
готви да ги безпокои. Направете отказ от дарение от страна на посетителите, като кажете: “Ако сте
посетител  на  църквата,  моля  ви  да  разберете,  че  от  вас  не  се  очаква  да  вземате  участие  в
дарението. То е само за онези от нас, които са част от нашето църковно семейство. Като наши
гости ние бихме желали да имате някаква полза от тази служба, но не очакваме от вас да правите
дарение.” (9) Започвайте и завършвайте всяка служба с поздравления на хората помежду им. В
Новия  Завет  5  пъти  ни  се  казва,  да  се  поздравяваме  един  друг  и  да  показваме  взаимната  си
привързаност.  Поради това в  началото и  в  края  на всяка служба ние  казваме на хората  да се
обърнат към съседите си и да се  здрависат с  3,  10 или 20 човека.  През годините тази проста
традиция създаде едно топло чувство да другарство и близост между хората, които иначе даже не
се познават помежду си. Понякога приканвам хората да си кажат нещо един на друг в края на
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службата като например: “Хубаво ми беше да бъда днес близо до вас.” За някои хора този прост
акт  на  приятелство  е  единственото положително  нещо,  което  получават  за  цялата  седмица.  В
началните години на Седлбек членовете практикуваха това, което нарекохме “правилото на трите
минути.”  Всички  се  договорихме,  че  през  първите  три  минути  след  завършване  на  службата
членовете на църквата ще разговарят само с хората, които не познават. Причината за това беше
факта, че първите хора, които напускаха църквата след службата бяха посетителите. Поради това
ние  изчаквахме  докато  всички  посетители  си  заминаваха  и  чак  тогава  се  посвещавахме  на
приятелски разговори помежду си. (9) Ако използвате надписни табелки с имената, убедете се,
че всички хора са получили такива табелки. Не карайте посетителите да се различават или като ги
карате да носят табелки, докато членовете на църквата не носят, или като не им давате такава
табелка, докато всички членове на църквата носят табелки. (10)  След всяка служба предлагайте
маса  със  закуски.  Посетителите  остават  по-дълго  след  службата,  ако  им  дадете  чаша  кафе  и
сандвич  в  ръцете.  Това  освен  всичко  останало  дава  шанс  на  членовете  да  се  срещнат  с  тях.
Яденето има свойството да отпуска хората и ги предразполага към желание за социални контакти.
Не знам защо е така, но по някакъв начин един 130-килограмов мъж се чувства по-сигурен в една
тълпа от непознати хора, ако в ръката си държи малка пластмасова чашка с кафе, зад която може
да се скрие. Винаги ме е удивлявало, че Исус е предавал голяма част от учението си, докато хората
са вървели или са се хранели заедно с него. Сигурен съм, че това не е правено случайно.  Както
вървенето, така и храненето облекчават хората и намаляват трудностите при общуването. Когато
хората са отпуснати, те слушат по-добре и са по-възприемчиви към промяната.

Разведрявайте обстановката.  Обстановката и околната среда оказват голямо влияние върху
онова, което става по време на службата. Начинът, по който е оформена сградата ви ще оформя
службата си. Влезте в някои сгради и настроението ви веднага ще се разведри, влезте в други и
веднага ще се почувствате подтиснати.  Както подреждането на залата,  така и температурата и
осветеността й  може незабавно да промени настроението ви. Съобразявайте се с тези фактори и
ги използвайте. Представяйте си какво впечатление искате да създаде службата ви в посетителите
и след това се  постарайте  да го  създадете.  В Седлбек ние  приемаме,  че  впечатлението,  което
искаме  да  създадем  с  нашата  служба,  насочена  към  търсещите  хора  се  описва  от  думата
“честване”.  За  Седлбек  всяка  неделя  е  като  Великден,  поради  което  ние  сме  фанатици  по
отношение на създаването на ярка,  весела и приповдигната атмосфера.  Посетителите могат да
почувстват това в момента, в който влязат в църквата. Погледнете на всяка подробност в църквата
си през очите на посетителя и се опитайте да определите какво впечатление създава сградата ви.
Какво казва? Дали един вход с тежка и тъмна дъбова врата предава различно послание от една
стъклена врата? Разбира се, да. Даже преди службата да е започнала, посетителите оценяват онова,
което виждат от църквата ви. От мига, в който слязат от колите си на вашия паркинг, те започват да
събират информация, разглеждайки терена около сградите на църквата ви. Дали градинките ви са
добре поддържани? Дали тревата е окосена и е добре поддържана? Няма ли разхвърляни боклуци
наоколо?  Дали  не  трябва  надписът  на  църквата  да  бъде  боядисан  отново?  Чистотата  е
привлекателна.  Мръсните  и  неподредени  градинки  и  сгради  са  отблъскващи.  Понякога
съобщението на сградата и околния терен на църквата са  в  противоречие с  посланието,  което
искате да внушавате. Може би искате да кажете: “Ние сме приятелски настроени!”, но сградата и
градинката около нея казват: “Ние сме студени и не искаме да имаме лични контакти.” Вие може
да твърдите:  “Ние отговаряме на съвременните изисквания,” но сградите ви крещят:  “Ние сме
изостанали с 50 години от настоящето.” Трудно е да внушавате на хората образа: “Заедно ние ще
се  справим с  всичко,”  ако  стадата  ви  се  разпада.  Един  от  проблемите,  с  който  трябва  да  се
справите при поддържането на обстановката в църквата е,  че вие ще проявявате склонност да
омаловажавате дефектите не по-късно от 4 седмици след като за пръв път влезете в църковната
сграда.  След като  свикнете  със  сградата,  вие  преставате  да  забелязвате  нейните  дефекти.  Вие
забравяте за избелялата боя, за износения килим, за олющената катедра, за старите закачалки и
етажерки, за старите бюлетини, оставени в песнопойките, за купчините ноти върху пианото, за
изгорелите крушки в полюлейте. За нещастие, тези неща се забелязват веднага от посетителите,
които обръщат внимание на детайлите. Един от начините за да се преборите с тази тенденция на
привикване с нередностите е правите отчет за влиянието на подредеността и поддържането във
вашата църква.  Възложете на един фотограф да направи снимки на терена около сградата ви,
отчитайки гледната точка на посетителите. След това покажете тези снимки на вашите лидери и
решете какво трябва да се промени. Повечето пастири никога не са оглеждали залата,  в която
проповядват  от  гледната  точка  на  човека,  седящ  на  последния  ред.  Онези  характеристики  на
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околната среда, на които трябва да обръщате внимание са състоянието на: осветлението, звука,
местата  за  сядане,  пространството,  температурата,  насажденията,  стаите  за  грижа  за  децата  и
тоалетните. (1) Осветлението. Осветлението оказва силно влияние върху настроението на хората.
Недостатъчната  осветеност  потиска  настроението  на  службата,  а  сенките  около  лицето  на
говорещият намалява влиянието на казаното от него. Повечето църкви са доста мрачни. Може би
това е наследено от времето, когато християните са провеждали богослуженията си в подземия.
Даже  в  църквите,  където  има  много  прозорци,  те  са  покрити  със  завеси.  По  някакъв  начин
църквите  са  възприели  представата,  че  намаляването  на  осветеността  спомага  за  едно  “по-
духовно” настроение. Категорично не съм съгласен с това. Аз съм убеден, че сградата на църквата
трябва  да  бъде  блестяща  и  да  е  пълна  със  светлина.  Характерът  на  Бога  се  изразява  чрез
светлината. В 1 Йоан 1:5 се казва: “Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина.” Светлината е
първото нещо, което е било създадено от Бога (Бит. 1:3). Днес си мисля, че Бог иска да каже на
хиляди църкви:“Да бъде светлина.” Ако искате за разбудите службите си, освете залите в които се
провеждат.  Свалете  завесите  от прозорците.  Отворете широко прозорците  и  вратите.  Светнете
всички лампи. Тази седмица тайно подменете всички крушки в залата с двойно по-мощни. След
това наблюдавайте промяната в настроението по време на службата в следващата неделя. Може би
ключът за съживлението е в ръцете ви! (2) Звукът. Купете си най-добрата система за озвучаване,
която можете да си  позволите.  Ако се опитате да съкратите  разходите,  като  купите  по-евтина
уредба, по-добре е да правите икономия с някои други разходи, но не и с този – не се скъпете да
дадете достатъчно пари за уредба! Седлбек израстваше в продължение на 15 години без собствена
сграда,  но ние винаги сме имали най-съвременната музикална  система.  Няма голямо значение
колко  убедително е  посланието,  ако  хората  не  могат  да  го  чуят   по  начин,  който  им  доставя
удоволствие.  Една  слаба  и  пращяща  система  за  озвучаване  може  да  обезсмисли  както
изпълнението  както  на  най-талантливия  музикант,  така  и  проповедта  на  най-изкусният
проповедник. Нищо не може да убие един свят момент по-бързо от един шумен трясък в уредбата.
Ако сте пастир,  настоявайте църквата ви да купи преносим микрофон, закрепван на ревера на
дрехата, за да не бъдете прикован към катедрата. (3) Местата за сядане. Както удобството, така и
подреждането на местата за сядане оказват огромно влияние върху настроението на всяка служба.
Разумът може да възприема само онова, което седалището може да издържи. Неудобните столове
представляват  смущение,  което  дяволът  обича  да  използва.  Ако  можете  да  си  позволите  да
подмените  пейките  със  столове,  препоръчвам  ви  да  го  направите.  В  съвременната  култура
единственото място, където хората са принудени да седят на пейки са църквата и евтините сектори
на стадиона. Хората предпочитат да седят на столове. Личното пространство е високо ценено в
нашето общество. Тъкмо по тази причина блоковете от места (ложите) са ценени на стадионите.
Ако хората са принудени да седят твърде близо един до друг, те започват да се чувстват много
неудобно.  Между  отделните  редове  от  столове  трябва  да  има  поне  45  см  разстояние,  а  ако
използвате пейки, това разстояние трябва да е поне 55 см.  Ако използвате подвижни столове,
разположете ги така, че всички хора да могат да виждат лицата си. Това по един драматичен начин
ще подобри начина, по който хората реагират на службата. Ако основавате нова църква, винаги
подреждайте няколко стола по-малко, отколкото ще ви бъдат нужни. Винаги е окуражаващо, когато
се наложи да се донасят допълнителни столове за пристигналите хора. Много обезкуражаващо е
да се участва в богослужение, когато човек е обграден от празни столове. Освен това, вие може да
разполагате с излишно голяма площ. Много църкви имат сгради, които са твърде големи за тях, за
да ги напълнят. Даже когато имате 200 присъстващи, ако капацитета на залата ви е 750 човека,
човек има усещането, че е самотен. Почти е невъзможно да се създаде атмосфера на  топлота и
интимност,  когато  има  повече  празни  столове,  отколкото  присъстващи  на  службата.  Когато
сградата  е  твърде  голяма  за  църквата  ви,  това  е  доказателство,  че  е  нарушена  е  една  важна
пропорция, която подпомага растежа й. Колкото по-малобройна е тълпата, толкова по-близо до нея
трябва да бъде говорещият. Ако тълпата ви нарасне, катедрата може да се измести малко по-далеч
от първия ред и да се издигне над нивото на залата. Ако имате само 50 присъстващи, поставете
катедрата на 1-2 метра от първия ред. В такъв случай не си и помисляйте да я издигате по-високо
от основното ниво на залата. (4) Температура. Като пастир, който много години е проповядвал в
неотоплените зали на гимнастически салони и палатки, аз считам, че температурата има решаващо
влияние върху провеждането на службата и буквално за няколко минути може да провали и най-
добре планираната служба! Когато на хората им е твърде горещо или твърде студено, те престават
да участват, защото умствено се изключват и просто започват да се надяват всичко да свърши
възможно по-скоро. Най-често срещаната грешка на църквите по отношение на температурата е,
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че  позволяват  на  помещението  да  бъде  прекалено  топло.  Някой  разпоредител  настройва
терморегулатора, задавайки да се достигне добра температура, без да съобразява, че когато залата
бъде наистина запълнена с хора, топлината от телата им ще повиши значително температурата в
залата. Докато климатичната уредба успее да охлади атмосферата, службата ще е свършила. Преди
началото на службата регулирайте терморегулатора да изключва няколко градуса под нормалната
температура  и  така  охладете  помещението  преди  пристигането  на  посетителите.  После
температурата бързо ще се покачи, след започване на службата. Освен това придържането към по-
ниски температури не позволява на хората да заспят по местата си. (5) Растения. За декорация на
сградата на църквата е препоръчително да използвате растения, дървета и зеленина. В Седлбек от
много  години отглеждаме растения  и  дървета  както  отвън и  така  и  вътре  в  наеманите  от  нас
сгради. Те казват на посетителите: “Поне има нещо живо на това място!” Сигурен съм, че сте
чували  хората  да  казват:  “Чувствам  се  близо  до  Бога,  когато  съм  сред  природата.”  Това  е
разбираемо. Когато Бог създал Адам и Ева, той не ги е поставил в някакъв небостъргач, за да бъдат
заобиколени  от  бетон  и  асфалт,  а  ги  е  поставил  в  градина.  Природната  красота  на  Божието
създание впечатлява, отморява и възстановява хората. Не е случайно, че Пс. 23 е най-обичаният
псалм.  Хората  лесно  могат  да  си  представят  сцената  с  тихите  води  и  зелените  пасбища.  В
допълнение ви препоръчам да бъдете внимателни и да не прекалите с музикалните и религиозните
символи в сградите си.  Всички знаят какво представлява кръста,  но невярващите се  объркват,
когато видят чаши, корони и гълъби, от опашките на които излиза огън. (6)  Чисти и безопасни
стаи за децата. Ако искате църквата ви да бъде посещавана от  млади семейства, вие трябва да
разполагате с чисти, хигиенични и безопасни стаи за занимания на децата. В ъглите им не трябва
да се въргалят купчини с играчки, а самите играчки трябва да се почистват и подреждат след всяка
среща.  (7)  Чисти тоалетни.  Посетителите могат да забравят какво е  казано в проповедта,  но
споменът  от  неприятно  вонящите  тоалетни  се  запечатва  много  дълбоко  в  паметта  им  и  те
многократно си спомнят за това! Можете да кажете много за морала на вашата църквата,  като
проверявате редовно чистотата и подредеността в тоалетни й. Тъжна истина е, че много църкви
имат нужда от съвършено нови сгради. Те никога няма да стигнат до собственото си общество, ако
остават в сградите, които използват. Един пастир отчаяно ми каза, че се молел гръмотевица да
разруши сегашната им сграда. Когато приятелят ми Лари де Вит беше поканен да работи като
пастир в една църква в южна Калифорния,  той намерил една малка,  обшита с дъски църковна
сграда, разположена в свръх модерно жилищно предградие. Лари разбрал, че годините и стила на
постройката на тази църква са пречка тя да стигне до заобикалящото я общество. Той казал на
лидерите на църквата, че би приел да бъде пастир, ако те се съгласят да напуснат сградата на
църквата  и  започнат  да  провеждат  службите  си  в  един  ресторант,  наречен  “Гладния  тигър.”
Членовете се съгласили. Днес, след като се премества в различни сгради, тази църква е израснала
и има няколко хиляди посетители. Тя никога не би станала толкова голяма, ако беше останала в
първоначалната си сграда. Както вече казах в гл.1, обувката никога не трябва да казва на крака до
какъв размер може да израства. От 13 години църквата ни в Седлбек използва училищни сгради, за
да провежда там службите си, насочени към търсещите хора. С цел да постигнем най-доброто, на
което сме способни, ние създадохме два екипа за обслужване на тези срещи. Първият подготвящ
екип пристига в сградата около 6 часа сутринта и подготвя за службата 42 отделни класни стаи и
салона на училището. Преди да размести каквото и да е във всяка стая, този екип прави скица на
завареното разположение на обзавеждането върху черната дъска. По този начин след завършване
на  службата   в  около  13  часа  всичко  може  да  бъде  върнато  от  втория  възстановяващ екип  в
състоянието, в което се е намирало в началото. Всяка стая се почиства два пъти с прахосмукачка
всяка неделя – в  началото на деня и след като завърши използването на стаята.  Това е  тежка
работа, но е част от цената, плащана за растежа. Целта на всичко което правим е да освежим
обстановката по същия начин, както е казал Павел в Тит 2:10: “за да покажат с поведението си,
че учението на Бога, нашия Спасител, е добро.” (в един друг превод: “за могат по всякакъв начин
да направят привлекателно учението за Бога, нашия Спасител”).

Създайте  привлекателна  атмосфера.  Трудно  се  дава  определение  за  атмосферата,  но  тя
безпогрешно се усеща, когато влезете в църквата по време на служба.  Тя често бива наричана
“дух”,  “настроение” или “тон”  на службата.  Независимо от  това,  как я  наричате,  атмосферата
несъмнено оказва влияние на ставащото по време на службата ви. Тя или подпомага, или пречи да
се постигне онова, към което се стремите. Ако преднамерено не решите каква атмосфера искате да
създадете за една служба, вие се оставяте на волята на случайността. В Седлбек ние използваме 5
думи, за да опишем атмосферата, която всяка неделя се стремим да създадем. (1) Очакване. Едно
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от често чуваните впечатления на нашите посетители е, че усещат чувството на очакване, което
завладява  присъстващите.  То  се  изразява  във  всепроникващ  ентусиазъм  в  началото  на  всяка
служба, който казва: “Предстои да се случи нещо добро!” Хората са с приповдигнато настроение,
изпълнени са с енергия и с дух на приемане и радост, че са заедно. Членовете чувстват, че Бог е с
нас и че живота на всеки човек ще се промени. Посетителите често описват атмосферата като
“наелектризирана.” Каква е причината за този дух на очакване? Той се дължи на редица фактори:
членовете, които се молят за службата през цялата седмица; членовете, които се молят по време на
тази  служба;  ентусиазираните  членове,  които  довеждат  неспасените  си  приятели  в  църквата;
спомените  за  служби,  които  са  променяли  живота  на  хората;  самият  размер  на  тълпата;
приповдигнатият стил на музиката и вярата на екипа, който води службата. Молитвата, с която
откривате службата винаги трябва да изразява очакването, че Бог ще присъства на службата и че
нуждите на хората ще бъдат задоволени. Очакването е просто друг начин за изразяване на вярата.
Исус е казал: “Вярата ти те излекува” (в друг превод: “Ще ти бъде сторено според това, в
което  вярваш”)  (Мат.9:22).  (2)  Честване.  В  Пс.100:2  се  казва:  “Служете  Господи  с  веселие,
дойдете пред Него с радост.”  Тъй като Бог иска нашето богослужение да бъде честване,  ние
култивираме в църквата си една атмосфера на радост и веселие. Твърде много църковни служби
приличат  повече  на погребение,  отколкото на  празник.  Често пъти основна причина за  това е
поведението на хората, които водят служението. Посещавал съм служби, по време на които ми се е
искало  да  попитам  водещият,  дали  въобще  се  е  усмихвал  някога.  Преклонението  е  израз  на
удоволствие, то не е задължение. Ние изпитваме радост от това, че сме в Божието присъствие (Пс.
21:6).  В Пс.  42:4 Давид си припомня: “Как отивах с множеството и завеждах шествието в
Божия дом, с глас на радост и на хваление, с множество, което празнуваше.” Дали това описва
атмосферата на вашата служба? (3) Утвърждаване. В Евр. 10:24-25 се казва: “Да се отнасяме с
разбиране един към друг и да се насърчаваме към любов и добри дела. Да не преставаме да се
събираме,  какъвто навик  имат някои,  и  да  се  подкрепяме помежду  си  и  все  по-често да  го
правим, виждайки, че Денят наближава.” В света има твърде много лоши новини, поради което
хората имат нужда от място,  където да чуят добри новини. Ние искаме службите ни да бъдат
окуражение, а не обезсърчение за хората. Даже когато темата на проповедта има за цел да посочи
някои грехове на хората, ние започваме позитивно и завършваме позитивно.  Можете много по-
бързо да промените поведението на човека чрез утвърждаване, отколкото с критикуване. Вгледайте
се внимателно в служението на Исус и вижте колко умело той използва утвърждаването, за да
извади на показ най-доброто, намиращо се в хората. (3) Съпричастност. Ние работим упорито, за
да създадем семейна атмосфера в нашите служби, независимо от броя на присъстващите. Начинът,
чрез който се поздравяваме в началото и в края на всяка служба, начинът, по който се отнасят
помежду си хората, участващи в службата, начинът, чрез който пастирите проповядват на тълпата
– всичко това казва: “Ние сме едно семейство. Ние всички участваме в това. Вие принадлежите на
това  семейство.”  Харесва  ми  казаното  от  Петър  в  1Пет.  3:8:  “Най-накрая,  живейте  всички  в
единство на мисълта и чувствата, обичайте братя и сестрите си, бъдете състрадателни и
смирени  един  към  друг.”  (в   един  друг  превод:  “Вие  трябва  да  бъдете  като  едно  голямо  и
щастливо семейство, изпълнени със състрадание един към друг, като се обичате с нежни сърца
и  смирени  умове.”)  Тъй  като  живеят  в  свят,  в  който  личните  взаимоотношения  постоянно
намаляват, хората търсят място, към което да усещат, че принадлежат и да считат, че това е техния
дом. (4) Възстановяване. Животът е жесток. Всяка седмица се вглеждам в лицата на хиляди хора,
които  са  получавали  удари.  Те  идват  в  църквата  със  изтощени  запаси  на  емоционалните  и
духовните си батерии. Моята работа е да ги присъединя отново чрез захранващите кабели към
възстановяващата сила на Христос. Исус казва: “Елате при мен всички вие, които сте уморени и
натоварени с грижи, и аз ще ви успокоя. Поемете моето иго върху себе си и се научете от мен,
защото съм кротък  и със смирено сърце, и ще намерите покой за душите си .” (Мат. 11:28-29)
Една от целите на еженеделното богослужение е за да могат хората да се презаредят духовно и
емоционално  за  предстоящата  им  седмица.  Исус  е  казал:  “Съботният ден  беше  създаден  за
хората, а не хората – за съботния ден.” Докато подготвям проповедите си, аз винаги се моля:
“Отче,  помогни  ми  да  кажа  нещо в  неделя  сутрин,  което  ще  подготви  хората  за  понеделник
сутринта.” Аз гледам на църквата като на духовен оазис, разположен по средата на една безплодна
и безводна пустиня.  Ние сме призовани да предлагаме освежителна жива вода на хората, които
умират от жажда навсякъде около нас. Специално в южна Калифорния хората имат нужда да си
починат от ужасната житейска надпревара. Поради това ние използваме хумора в нашите служби.
“Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите” (Пр. 17:22).  Не е



99

грях да накараш хората да се чувстват добре. Като учим хората да се смеят над себе си  и над
собствените си проблеми, ние не само облекчаваме товара им, но освен това им помагаме да се
променят.  Аз  вярвам,  че  един  от  най-големите  проблеми  на  нас  евангелистите  е,  че  ние
възприемаме  нещата  погрешно:  ние  гледаме  на  себе  си  твърде  сериозно,  а  възприемаме  Бога
недостатъчно сериозно! Той, а не ние сме безпогрешни. Няма никаква случайност в това, че на
английски думите “хумор” и “човечност” произлизат от един общ корен. Във всеки случай, ако
човек се научи да се смее над себе си, той винаги ще има винаги достатъчно поводи да се радва.
(5)  Освобождение. Библията казва: “Този “Господ”, за когото говоря, е духът, а там, където е
Духът на Господа, има свобода.” (2Кор. 3:17). Ние в Седлбек избягваме сухотата, официалността и
всякакъв  вид  претенциозност  по  време  на  службите  си.  Вместо  това  създаваме  неофициална,
отпускаща и приятелска  атмосфера.  Ние сме  установили,  че  неофициалната  и непретенциозна
служба  обезоръжава  страховете  и  разрушава  отбранителната  позиция  на  невярващите.  Хората
винаги  се  чувстват  по-неспокойни  в   официална,  отколкото  в  неофициална  среда.  Това  е
извънредно  важно  да  се  помни,  особено  ако  наистина  искате  в  живота  им  да  се  извършват
промени.  Службите,  които са  пропити от  духа  на  официалност  и  церемониалност  са  причина
невярващите посетители да се безпокоят, дали не правят нещо погрешно. Подобна обстановка ги
кара да бъдат неуверени. Сигурен съм, че и вие бихте се чувствали по този начин, когато не знаете
как да постъпвате, ако участвате в някаква непозната за вас публична дейност. Когато хората се
чувстват  неуверено,  те  застават  нащрек,  в  готовност  да  се  отбраняват.  Тъй  като  искаме  да
предаваме  евангелието  на  невярващите,  първата  ни  задача  е  да  намалим  нивото  на  тяхното
безпокойство, с цел да се отпуснат и да престанат да са нащрек. По тази причина в църквата ни не
употребяваме титлите, когато се обръщаме към пастирите. Мен никога не ме наричат “д-р Уорън”
в църквата, за всички аз съм просто “Рик.” Освен това, в нашата църква няма правила за обличане.
Пастирите се обличат с като всички останали хора. Едно проучване е установило, че само 25% от
американските мъже притежават свой собствен костюм. От години не съм проповядвал в Седлбек
облечен в костюм. (Разбира се, тук трябва да се отчете и факта, че обикновено проповядвам в
гореща палатка или гимназиална зала!)  Начинът,  по който хората се  обличат,  когато отиват на
църква има отношение към тяхната култура, а не е израз на тяхната религиозност, поради което
ние не обръщаме голямо внимание на облеклото. Но ние със сигурност знаем, че Исус никога не е
носил костюм и вратовръзка, поради което те не са задължителни, за да прилича човек на Христос.

Напечатайте един прост порядък за протичане на службата. Хората, които не са ходили на
църква не знаят какво да очакват, когато дойдат в църквата ви и това ги прави неспокойни. Ако има
напечатан  порядък  за  протичане  на  службата,  той  казва:  “Тук  няма  изненади.”  Когато
предварително кажете на невярващите какво предстои да се случи, това ги успокоява и намалява
нивото на отбранителното им напрежение. (1) Описвайте службата с разбираеми за всички думи.
Ако един посетител не може да разбере порядъка на вашата служба, тогава няма никакъв смисъл
да го отпечатвате. В употребяваните от църквите бюлетини могат да се срещнат такива думи като
“обръщение”, “дарителен химн”, “приканващ химн” и “благословение”. На невярващия човек това
му  звучи  така,  все  едно  че  му  говорите  на  латински.  В  Седлбек  вместо  “обръщение”  и  “
благословение”  ние  използваме  думите  “Откриваща  молитва”  и  Закриваща  политва.”  Вместо
“призив към поклонение” ние използваме думата “песни”; вместо “дарение” казваме “връщане
обратно на Бога.”  Нали схванахте идеята? В службите  си използваме превода на Библията на
английски, наречен “Living Bible.”  За нас е най-важно на невярващите да им става ясно, а не да
впечатляваме  онези,  които  знаят  какво  означават  по-официалните  термини.  (2)  Включете
обяснителни бележки.  Когато отивате на  опера или на  театър и  се  представя нещо трудно за
разбиране, там ви дават програма с обяснения. Кажете на хората защо правите това, което правите
по време на службата. Нашият бюлетин дава разяснения за значението на регистрационната карта,
на дарението,  на времето за размисъл и за посвещаване на Бога и за другите части от нашата
служба.

Намалете  до  минимум  съобщенията,  които  са  предназначени  само  за  членовете  на
църквата.  Колкото  по-голяма  става  църквата  ви,  толкова  повече  съобщения  ще  се  налага  да
правите.  Ако  не  установите  и  не  следвате  политика  на  защита  на  посетителите  от
вътрешноцърковните си съобщения, вие ще стигнете до положението, когато значителна част от
времето на службите ви ще бъде посветено на вътрешноцърковни съобщения. Как да се справите с
този  проблем? (1)  Обучавайте  членовете  си  да  четат бюлетина.  Казвайте  нещо като:  “Тази
седмица има специални събития за мъжете,  за самотните хора и за учениците от гимназиална
възраст. Постарайте се да прочетете бюлетина и да откриете нещата, които са организирани за
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вас.”  Това  е  всичко,  което  трябва  да  кажете.  (2)  Обявявайте  гласно  само  онези  неща,  които
засягат всички присъстващи.  Всеки път, когато обявявате за събития, които засягат само част от
църквата ви, всички останали се изключват и твърде скоро никой вече не слуша. Не губете времето
на  хората,  като  съобщавате  са  събития,  които се  отнасят  само за  малка  част  от  членовете  на
църквата. (3) Избягвайте да отправяте призиви за помощ от катедрата. По време на службите
ви  за  невярващите  хора  трябва  да  сведете  до  минимум  призивите  за  доброволни  помощи,
отправяни от катедрата. Лично отправените молби за помощ във всички случай вършат много по-
добра  работа.  (4)  По  време  на  службата,  насочена  към  невярващите  не  се  занимавайте  с
вътрешноцърковни дейности. Запазете това за службите, на които присъстват само членовете на
църквата  ви.  Знам  за  една  църква,  която  помолила  всички  посетители  да  напуснат  в  края  на
службата, за да могат членовете на църквата да се занимаят с някакви свои проблеми. Това е израз
на неприятелско отношение към посетителите!

Постоянно оценявайте и подобрявайте.  Всеки понеделник, когато предния ден са играли,
играчите от Американската професионална лига гледат видеозаписи на изиграния мач, за да решат
какво могат да подобрят за следващия си мач. Ние трябва да сме даже още по-загрижени за това,
което  става  по  време  на  нашите  еженеделни  богослужения.  Професионалната  футболна  лига
просто участва в една игра, но не и ние. Израстващите църкви трябва винаги да се питат: “Как
можем да направим това по-добре?” На тях биха им липсвали корени, ако не оценяват качеството
на службите и на дейността си. Оценяването е ключът към съвършенството. Постоянно трябва да
оценявате всяка част от службата си и да измервате нейната ефективност. В Седлбек ние имаме
три  инструмента,  които  ни  помагат  да  оценяваме  дейността  си  и  те  са:  Карта  за   първите
впечатления,  Карта  за  добре  дошли и Карта  за  оценка  на  богослужението.  Тези три карти ни
предоставят обратна информация, в които се крие тайната за нашето постоянно усъвършенстване.
Картата за първите впечатления ни дава обратна информация от хората, които ни посещават за
пръв път. Тя ни помага да погледнем на службата си от гледна точка на посетителите. Картата за
добре дошли ни предоставя обратна информация от редовните ни посетители и от членовете на
църквата.  Чрез  нея  получаваме  постоянен  поток  от  предложения  и  идеи  от  присъстващите.
Картата за оценка на богослужението ни дава обратна информация от членовете на собствения
ни персонал. Тя предоставя оценки за всичко, като се започне от състоянието на паркинга и се
стигне до бюлетините, масите с кафе и закуски, музиката на хвалението и проповедта. В 1Кор.
14:40 Павел завършва инструкциите си относно службата, насочена към невярващите с думите:
“И нека всичко да се върши както трябва и с ред.” Изпълнението на тези указания означава, че е
правилно  да  планираме,  да  оценяваме  изпълнението  и  да  подобряваме  службите  си.  Както
преклонението пред Бога, така и евангелизирането на хората заслужават да даваме най-доброто от
себе си.

Помнете на кого служите. Вие може да се чувствате претоварен от всички предложения, които
ви давам във връзка със създаването на служба, насочена към търсещите хора. Помнете, че това са
важни идеи, но не всяка от тях е жизнено важна за създаването на подобна служба.  Както вече
казах,  единствените  елементи,  които  не  подлежат  на  обсъждане  са  да  се  отнасяме  към
невярващите  с  любов  и  уважение,  да  свържем  службата  с  техните  нужди  и  да  споделяме
евангелието  по  един  практичен  и  разбираем  начин.  Службите  насочени  към  обслужване  на
търсещите  хора  са  трудна  работа!  Изисква  се  неимоверно  количество  енергия,  съзидателност,
решителност, време, пари и подготовка, за да се провеждат седмица след седмица. Защо да се
безпокоим? Защо да си навличаме всички тези неприятности, опитвайки се да изградим мост над
културните различия между вярващите и невярващите?  Защото, подобно на Павел, ние правим
всичко, защото сме “  слуги заради Исус  ” (2Кор. 4:5).  Вие трябва да знаете защо правите онова,
което  правите,  иначе  има  опасност  да  станете  жертва  на  разочарованието.  Спомням  си  една
неделна сутрин,  преди доста години. Подреждахме залата и стаите в гимназията за  неделните
служби и около половината от членовете на подготвящия екип по една или друга причина не бяха
дошли. Докато мъкнех обзавеждането за детската занималня от камиона в една от класните стаи,
аз  бях  обзет  от  обезкуражение.  Сатаната  започна  да  хвърля  срещу  мен  стрелите  на
самосъжалението: “Защо само ти трябва да правиш цялото това подреждане  и след това да го
прибираш обратно,  а  единственото нещо,  което правят  другите пастири е  да се  показват пред
публиката? Те просто влизат, все едно, че имат собствената сграда. На повечето пастири не се
налага да си цапат ръцете с всичко това, а на теб от години се налага на работиш като роб! Когато
бях започнал да се наслаждавам на чувството си на самосъжаление,  Светия Дух ме потупа по
рамото и ме попита: “Хей, Рик, в края на краищата за кого правиш всичко това?”  Спрях се като
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мъртъв по средата на паркинга на училището и започнах да плача и да си припомням, че правя
всички тези неща заради Исус, както и да осъзнавам, че това което правя е нищожно в сравнение с
онова, което той е направил за мен. “Каквото и да вършите, работете от цялото си сърце, така,
сякаш се трудите не за хора, а за Господа. Помнете, че Господ ще ви даде вашето наследство
като награда. Служете на Христос, истинския ви Господар.”(Кол. 3:23-24)

Глава 15 

Подбирайте музиката си

(Бог) тури още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог; Мнозина ще видят
и ще се уплашат, и ще уповават на Господа (Пс. 40:3)

Често ми питат какво бих направил по различен начин, ако имах възможност отново да основа
Седлбек. Аз отговарям така: От първия ден на новата църква бих вложил повече усилия и пари за
осигуряване на първокласна музика, която да съответства на нашата цел. В първите години на
Седлбек  аз  погрешно  подценявах  силата  на  музиката,  поради  което  намалявах  до  минимум
нейното участие в службите ни. Сега съжалявам за това. Музиката е неразделна част от живота ни.
Ние ядем и слушаме музика,  почиваме докато слушаме музика,  шофираме и слушаме музика,
пазаруваме и слушаме музика, а някои християнски деноминации даже танцуват под съпровод на
музиката по време на службата! Най-хубавото време за американците не е когато гледаме бейзбол,
а  когато  слушаме  музика  и  споделяме  мнението  си  за  нея.  Често  пъти  една  песен  може  да
развълнува  хората  по  такъв  начин,  който  е  невъзможен  за  проповедта.  Музиката  може  да
преодолее  интелектуалните  бариери  и  да  занесе  посланието  право  в  сърцето  и  е  мощен
инструмент за евангелизиране. В Пс. 40:3 Давид казва: “(Бог) тури още в устата ми нова песен,
хваление  към  нашия  Бог;  Мнозина  ще  видят и  ще  се  уплашат,  и  (тогава)  ще  уповават  на
Господа.”  Забележете ясно видимата връзка между музиката и евангелизацията:  “и (тогава) ще
уповават на Господа.” Аристотел е казал:  “Музиката притежава силата да формира характера на
човека.” Съвършено очевидно е, че Сатаната прави това в наши дни. Рокмузиката на 1960-те и
1970-те оформи ценностната система на повечето американци, който сега са на възраст от 30 до 50
години.  Сега  MTV  формира  ценностната  система  на  сегашните  деца  и  юноши.  Музиката  е
основният комуникатор на ценности за по-младото поколение. Ако не използваме съвременната
музика, за да формираме харесвани от Бога ценности, Сатаната ще има необезпокояван достъп до
цялото поколение.  Музиката  е  сила,  която не  може да  бъде  пренебрегвана.  Когато започвахме
Седлбек, аз не само подценявах силата на музиката, но направих и грешката да се опитвам да се
приспособявам към стила на всички хора, използвайки стилове, като се започне от Бах и се стигне
до рока, често пъти по време на една и също служба. Ние използвахме традиционни химни, песни
за хваление и съвременни християнски песни, изпълнявани в стилове като: класически, кънтри,
джаз,  рок,  реге,  лесни за  слушане  и  даже рап.  Посетителите  никога  не  знаеха  каква  ще бъде
следващата песен. В резултат от това не доставяхме удоволствие на никой, като в същото време си
мислехме, че удовлетворяваме желанията на всички хора! Както казах в гл. 9, ние приличахме на
радиостанция,  която се  опитва  да се  хареса на всички хора,  излъчвайки всевъзможна по стил
музика. Отново повтарям, че е невъзможно да се угоди на предпочитанията и на вкусовете на
всички  хора.  Музиката  е  средство  за  разделение  на  хората,  която  ги  групира  на  генерации,
географски региони, личностни типове и даже разделя членовете на едно семейство. Поради това
не трябва да бъдем изненадвани, когато мненията за музиката в църквата са различни. Вие трябва
да решите до кои хора искате да стигнете, да сте в хармония с предпочитания от тях музикален
стил и да се придържате към него. Напразно ще си губите времето, ако търсите такъв музикален
стил, който да харесва на всички хора от църквата ви.

Как да изберете вашия музикален стил?  Изборът на музикален стил, който ще решите да
използвате по време на службите си е едно от най-важните и противоречиви решения, които ще
трябва да вземете в живота на вашата църква. Това може да се окаже най-съществения фактор,



102

който ще определи до кои хора ще достигне църквата ви заради Христос и дали тя ще расте или
не. Длъжни сте да съобразите вида на музиката си с вида на хората, до които искате да стигне
църквата ви. Извозваната от църквата ви музика я “позиционира” във вашето общество и определя
кои сте вие. След като веднъж сте избрали стилът на музиката, който ще използвате в службите си,
вие ще сте взели решение, което ще влияе върху църквата ви по много повече начини, отколкото си
представяте. Това ще определи видът на хората, които ще привличате, видът на  хората, които ще
задържите и видът на хората, които ще ви напуснат. Ако можехте да ми кажете какъв стил музика
използвате в службите си, аз щях да ви опиша хората, които са привличани от църквата ви. Освен
това бих могъл да ви кажа какъв вид хора никога няма да сте в състояние да привлечете в църквата
си. Аз не съм съгласен с идеята, че музикалните стилове се делят само на “добра музика” и “лоша
музика.”  Кой прави тази оценка? Видът музика, която харесвате се определя от вашето минало и
от вашата култура. Определени тонове и гами звучат приятно за ухото на азиатците; други тонове
и гами звучат приятно за ухото на жителите от средния Изток. Африканците се наслаждават на
други ритми в сравнение с южноамериканците. Израз на културен елитаризъм е да се твърди, че
цялата “добра “ музика е написана в Европа преди 200 години. Подобен подход не намира никаква
подкрепа от Библията. В зависимост от района, в който сте израсли, вие може да обичате музика
от Кентъки, джаз от Диксиленд, блуз от Чикаго, полка от Милуоки, кънтри музика от Нешвил или
западни ритми. Нито един от тези стилове не е с нищо “по-добър” от останалите. Църквите трябва
да признаят, че нито един конкретен стил не е “свещен.”  Това, което прави една песен да бъда
свещена е нейното послание, т.е. нейния текст. Музиката не е нищо повече от подреждане на ноти
и  ритми,  но  само  думите  правят  една  песен  да  е  духовна.  Не  съществува  такова  нещо  като
“Християнска музика,” има само християнска поезия. Ако ви изсвиря една мелодия без думи, вие
не бихте могли да разберете, дали това е християнска песен или не. Свещеното послание на една
песен може да се предаде чрез голямо разнообразие от музикални стилове. За 2.000 години Светия
Дух е използвал всички различни видове музика за прослава на Бога. Има нужда от всички видове
църкви и от всички  музикални стилове, за да се стигне до всички хора . Идолопоклонство е да се
настоява, че само един определен музикален стил е свещен. Изумявам се, когато християни, не
приемат съвременната християнска музика и твърдят: “Нужно е да се върнем обратно при нашите
музикални корени.” Чудя се колко назад искат да се върнат. Назад до времето на Григорианското
пеене? Назад до времето на юдейските мелодии в Ерусалимската църква? Тези хора просто искат
да се върнат назад само с 50 до 100 години. Някои хора считат, че химните, за които се споменава в
Кол. 3:16 са същите, като музиката, която днес наричаме “химни.” Истината е, че не знаем какви са
били древните химни. Но ние знаем, че църквите от времето на Новия Завет са използвали този
музикален стил, който е съответствал на инструментите и на културата на онова време. Тъй като
очевидно  хората  тогава  не  са  разполагали  с  пиано  или  орган,  тяхната  музика  въобще  не  би
трябвало да е звучала като съвременната църковна музика. В Псалмите четем, че в библейските
богослужения  хората  са  използвали  барабани,  цимбали,  тромпети,  тамбури  и  други  струнни
инструменти. За мен мелодиите на тези инструменти са много подобни на съвременната музика.

Пейте  нова  песен.  През  цялата  църковна  история  великите  теолози  са  приспособявали
Божията истина към музикалния стил на своето време.  Мелодията на химна на Мартин Лутер
“Непобедима крепост е нашият Бог” е заимствана от мелодията на една популярна по онова време
песен. (Днес Лутер може би щеше да заимства някоя мелодия от местния кариоке бар.)  Чарлз
Уесли е използвал няколко популярни мелодии от кръчмите и оперните сцени на Англия. Джон
Калвин  наел  двама  автори  на  светски  песни  от  своето  време,  за  да  облече  с  музика  своята
теология.  Английската  кралица  била  толкова  раздразнена  от  тези  “вулгарни”  мелодии,  че
насмешливо ги наричала “Женевските танци” на Калвин! Песните, които сега се считат за свещена
класика  някога  са  били  критикувани  като  съвременна  християнска  музика.  Когато  била
публикувана песента “Тиха нощ, свята нощ,” Георг Вебер, музикалният директор на катедралата в
Майнц я нарекъл “музикално бедствие, което е изпразнено от всякакво религиозно и християнско
чувство.” Даже Чарлз Спържън, великият английски пастир е ненавиждал съвременните църковни
песни от своето време, а това са същите песни, които сега уважаваме. Но може би най-трудно ни е
да  повярваме,  че  “Месата”  на  Хендел  е  била  широко  отхвърляна  като  “вулгарен  театър”  от
църковните  ръководители  от  неговото  време.  Подобно  на  критиката  към  съвременните
християнски песни, “Месата” била подлагана на рязка критика, тъй като в нея имало твърде много
повторения и липсвало достатъчно послание – в нея почти 100 пъти се повтаря “Алелуя!” Даже
приветстваната в  наши дни традиция да се  пеят  химни,  в  миналото е  била считана за  твърде
“светска” от Баптистките църкви. Баптисткият пастир от 17 век Бенджамин Кич се прочул с това,
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че  пръв въвел пеенето на  химни  в  баптистките  църкви  в  Англия.  В  началото той  започнал  с
обучение на децата да пеят, защото те обичали това. Обаче родителите не искали да пеят химните,
защото  били  убедени,  че  пеенето  е  “чуждо  на  евангелското  богослужение.”  Основното
противопоставяне се случило, когато пастор Кич се опитал да накара цялата му църква в Хорсли
Даун  да  запее  химните.  Най-после,  през  1673  година  той  успял  да  убеди  вярващите  поне  да
изпяват  по  един  химн  след  приемането  на  Светото  Причастие,  като  използвал  библейският
прецедент,  описан в Марк 14:26.  Обаче Кич позволявал на онези,  които не искали да пеят да
напускат църквата, преди да започне пеенето на химна. Шест години по-късно, през 1679 година
църквата се съгласила да пее по един химн в дните на “публичното благодарение.” Изминали още
14  години  преди  църквата  да  се  съгласи,  че  пеенето  на  химни  е  подходящо  по  време  на
богослужението.  Противопоставянето  било  скъпо  струващо,  тъй  като  принудило  22  члена  на
църквата  на  Кич  да  я  напуснат  и  да  се  присъединят  към  друга  “непееща  църква.”  Обаче
увлечението по пеенето на химни било подхванато от други църкви и скоро “непеещата църква”
поканила  един пастир,  който поставил условие,  че  ще приеме предложението,  ако  църквата  е
съгласна да пее. Как се променят нещата. Можете да забавите прогреса, но не можете да го спрете.
За мен удивителното в цялата тази история е невероятното търпение на пастир Кич. Той упорствал
20 години, за да промени стилът на богослужение на църквата си. За една църква може би е по-
лесно да промени църковната си теология, отколкото порядъка на службата си.  Като евангелисти
една от нашите слабости е, че не познаваме църковната история. По тази причина, ние започваме
да  смесваме  съвременните  си  традиции  с  библейската  истина.  Много  от  методите  и
инструментите, които сега използваме в църквите, като пеенето на химни, свиренето на пиано, на
орган, приканването на хората да дойдат при олтара и неделните училища преди години са били
считани за светски и даже еретични. Сега, когато тези инструменти са широко приети като дарове
от  Бога,  които  се  използват,  за  да  подсилят  богослужението,  ние  имаме  нов  “черен  списък.”
Днешните отрицания са насочени към такива нововъведения, като използването на синтезатори,
барабани, драма и видео в богослужението. Дебатът за това, какъв музикален стил трябва а се
използва по време на богослужението се очаква да се превърне в един от основните конфликтни
точки в църквите през следващите години. Всяка църква рано или късно ще трябва да се справя с
този  проблем.  Бъдете  подготвени  за  наближаващото  несъгласие.  В  радиопрограмата  си
“Фокусиране  върху  семейството”,  Джеймс  Добсън  признал:  “От  всички  проблеми,  които
засегнахме в тази радиопрограма, като се започне от абортите и се мине през порнографията, за да
се  стигне  до  което и  да  е,  най-спорния  проблем,  с  който  трябва  да  се  справяме,  е  музиката.
Относно музиката хората са в състояние да изгубят разсъдъка си по-бързо от споровете по всички
останали проблеми.” Дебатът за музикалните стилове е разделял и поляризирал много църкви.
Може  би  за  това  Спържън  е  наричал  хората,  които  са  отговаряли  за  музикалната  част  от
служението му “военното министерство.” Защо хората възприемат толкова лично въпроса какъв
музикален стил да се използва в службата? Защото начинът по който се покланяте пред Бога е
интимно свързан с начина, чрез който Бог ви е създал. Преклонението представлява вашето лично
изразяване на любовта към Бога. Когато някой критикува начина, по който се покланяте пред Бога,
вие по естествен начин възприемате това като лична обида. Църквата ни Седлбек е определено
защитничка  на  съвременната  църковна  музика.  Ние  използваме  този  музикален  стил,  който
повечето хора от църквата ни слушат по радиото. Преди години, след като отчаяно се бях опитвал
да угодя на всички, аз реших да проведа допитване в църквата. Раздадох на присъстващите празни
бланки и  ги  помолих да  напишат иманата  на  любимите  си  радиостанции.  В  резултат  от  това
установихме, че 96% от хората ни слушат съвременна музика. Повечето хора, които са по-млади от
40  години,  нямат  никакви  предпочитания  към  музика,  създадена  преди  1965  година.  За  тях
класическа е музиката на Елвис Пресли! Те харесват леката, щастлива и весела музика със силен
ритъм. Ушите им са привикнали към музика, в която има силна басова линия и ритми.

За пръв път в историята съществува един универсален музикален стил, който може да бъде чут
във всяка страна по света. Той се нарича съвременна поп и рок музика. Едни и същи песни се пеят
по  радиостанциите  в  Найроби,  Токио  и  Москва.  Повечето  търговски  телевизии  използват
съвременния  поп  и  рок  стил.  Даже  кънтри  и  западния  стил  се  приспособиха  към  него  и  го
възприеха. Това е основния музикален стил, който избрахме да използваме в Седлбек.  След като
определихме  към  кого  ще  бъде  отправена  нашата  евангелизационна  дейност,  ние  взехме
стратегическото решение по време на службите ни,  които са посветени на търсещите хора да
престанем да пеем химни. В рамките на една година, след като решихме какво ще бъде нашето
музикално “звучене”, Седлбек експлозивно нарасна. Ще призная, че изгубихме стотици възможни
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членове поради стила на музиката,  използвана  от  Седлбек.  От друга  страна,  ние  привлякохме
хиляди членове тъкмо поради нашата музика.

Правила за избор на музикалния стил.  С пълното съзнание, че вървя по минно поле, бих
искал да направя няколко предложения относно музиката. Независимо от вида на музиката, която
вашата църква е избрала да използва, аз вярвам че има някои правила, към които трябва да се
придържате.

Прегледайте  всички  песни,  които  използвате.  Не  позволявайте  са  се  случват  никакви
изненади по време на службите ви. Научих този принцип от собствените си грешки. Мога да ви
разкажа за много случаи, които биха ви накарали да се разплачете, като например случая, когато
един  гостуващ  водач  на  хвалението  реши  да  изпее  песен  против  надпреварата  в  атомното
въоръжаване,  която  продължи  20  минути!  Ако  не  управлявате  начина,  по  който  се  извършва
хвалението ви, тогава вашето хваление ще управлява службата ви! Въведете някои ограничения и
правила, с оглед на това музиката да подкрепя целта на службата, а не да й противоречи. Когато
преглеждате  песните,  които  имате  намерение  да  използвате,  оценявайте  както  текста,  така  и
мелодията  им.  Питайте  се,  дали  стиховете  са  теологично  здрави,  дали  са  разбираеми  за
невярващите  и  дали  в  текста  не  се  използват  метафори,  които  може  да  са  неразбираеми  за
неопитното ухо на невярващите. Винаги откривайте, каква е целта на съответната песен. Дали това
е  песен  на  наставление,  на  преклонение,  на  изразяване  на  близостта  с  Бога  или  темата  е
евангелизационна?  В  Седлбек  ние  категоризираме  песните  съобразно  тяхната  цел.  Песните
насочени към тълпата са подходящи за използване по време на евангелизационните служби за
невярващите. Песните, включени в списъка за пеене в църквата са песни, които имат смисъл  за
членовете на църквата, но биха били неразбираеми за невярващите, поради което ние ги пеем по
време на службите, посещавани само за членовете на църквата в сряда. Песните от списъка за
ядрото на църквата се отнасят до службата и до служението и ние ги пеем по време на нашите
събирания  СОЛ (в  които  участват  само  ръководителите,  доброволните  лидери  и  служители  и
щатния   персонала  на  църквата).  Запитвайте  се:  “Как  ме  кара  да  се  чувствам  тази  песен?”
Музиката упражнява огромно влияние върху човешките емоции. Погрешната музика може да убие
духът и настроението на една служба. Всеки пастир знае колко трудно е да се съживи една служба
след изпяването на някаква песен, която е накарала хората да се почувстват подтиснати и им се
иска да се самоубият. Решете какво настроение искате да има във вашата служба и използвайте
музикален стил, който ще го създаде. Богослужението трябва да носи духът на честването, поради
което използваме музикален стил, който е лек, темпов и е изпълнен с радост и веселие. Много
рядко пеем песни в миньорната гама. Даже когато каним популярни певци на християнски песни
да пеят в църквата, ние настояваме предварително да прослушаме всяка песен, която те ще изпеят.
Атмосферата, която се стремим да поддържаме на всяка наша служба е далеч по-важна от егото на
който и да е певец.

Ускорете  темпото.  Както  посочих  в  гл.14,  Библията  казва:  “Служете  Господу  с  веселие;
дойдете пред Него с радост (ни песни) (Пс. 100:2), но  много богослужения приличат повече на
погребение,  отколкото  на  празненство.  Джон  Бизано,  пастир  на  Първа  Баптистка  Църква  в
Хюстън, която има 15.000 члена, казва следното: “Погребалните песни и строгото поведение на
водещите хвалението ще убият една църква по-бързо от всичко останало на света!” Ние в Седлбек
се шегуваме относно нашето пеене, което прилича на аеробика. То е изпълнено с живот! Наскоро
получих  “Карта  за  първото  впечатление”  от  81-годишен  посетител  и  жена  му,  които  казваха:
“Благодаря ви, че накарахте остарялата ни кръв да заври!” Не е възможно човек да заспи, когато
Седлбек пее. Ние искаме музиката ни да оказва духовно, и емоционално влияние върху хората.
Невярващите предпочитат повече честващата музика,  отколкото  песните,  които приканват към
размисъл, защото невярващите все още нямат връзка с Христос.

Осъвременявайте текстовете на песните. Има много хубави песни,  които могат  да бъдат
използвани в службите, предназначени за невярващи, стига само в текстовете им да се подменят
една-две  думи,  с  цел  текста  да  стане  разбираем  за  невярващите.  Използваните  в  една  песен
библейски метафори и теологични термини може бе имат нужда от осъвременяване на превода
или от предаване на смисъла с други думи. След като се налага да се направи съвременен превод
на Библията, за да не се използва език от 17 век в службите за търсещите хора, тогава трябва да се
осъвременят и неясните текстове на по-старите песни. Ако пеете химни, това понякога налага по-
сериозна промяна на текста, защото старите текстове са неразбираеми за невярващите и те нямат
представа  какво  пеете.  Някои  хора  настояват,  че  в  текстовете  на  старите  химни  има  добра
теология.  Съгласен съм.  Тогава защо да не редактираме старите думи и да приведем текста  в
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съзвучие със съвременния език?  Помнете,  че текстовете на песните не са свещени. Пременете
някои  от  тези  стари  приятели  с  нови  дрехи.  Ако  отпечатвате  църковните  песни  в  собствени
песнопойки, на вас ви е позволено да ги редактирате, ако песните вече са публикувани. Когато
говорим за  терминология,  текстовете на някои съвременни песни са също толкова объркващи.
Невярващите нямат никаква представа какво означава “Йехова Йере.” 

Окуражавайте членовете си да пишат нови песни. Всеки църква трябва да бъде окуражавана
да композира песни за преклонение пред Бога. Ако се запознаете с църковната история, вие ще
откриете, че всяко истинско църковно обновление винаги е било придружавано от нова музика.
Новите  песни  казват:  “Бог  прави  нещо  тук  и  сега,  а  не  само  преди  стотици  години.”  Всяко
поколение се нуждае от нови песни, чрез които да изразява вярата си. В Пс. 96:1 се казва: “Пейте
Господу  нова  песен.”  Тъжно е,  че  повечето църкви все още продължават да пеят  стари песни.
Звукозаписната компания “Колумбия Рекорд” веднъж направила проучване и установила, че след
като хората изпеят 50 пъти една песен, те повече не се замислят над смисъла на текста й, а просто
я пеят механично. Аз обичам старите песни, защото те събуждат емоционалните ни спомени. Има
такива песни като: “Победа в Исус,” “Аз съм скривалище за всички” и “Заради това ви изпращам,”
които автоматично ме карат да се просълзявам, защото ми припомнят за забележителни повратни
точки в моя живот. Но тези песни нямат същото влияние върху невярващите и даже върху други
вярващи, защото те нямат моите спомени. Много църкви придават прекомерно голямо значение на
някои песни, но това се дължи на личното предпочитание на техния пастир или на техния водач в
хвалението. В тези църкви определянето на репертоара на песните е оставено като заложник в
разпореждането на водещия хвалението. Личните предпочитания на водещия хвалението или на
пастира  не  би  трябвало  да  бъдат  определящ  фактор  при  подбора  на  вида  музика,  които  ще
използвате. Предпочитанията на хората, които искате да привлечете в църквата трябва определят
вида на използваната от вас музика. Ако наистина искате да узнаете, дали не пеете песни, които са
изтрити  от  употреба,  аз  ви  приканвам  следващата  неделя  да  направите  един  експеримент:
Заснемете на видеолента лицата на членовете на църквата си, докато пеят по време на службата.
Когато  хората  пеят  едни  и  същи  стари  песни,  на  лицата  им  е  изписана  апатия  и  отегчение.
Предсказуемото еднообразие е убило повече църковни служби отколкото всеки друг фактор. Една
песен губи силата  си  на  свидетелство  за  възможностите  на  Бога,  ако  хората  не  мислят  върху
думите, които произнасят. Но в същото време песните могат да бъдат могъщ свидетел за Бога пред
невярващите,  когато хората пеят песни и се замислят дълбоко над техните текстове.  Много от
евангелските  песни  от  първата  половина  на  20  век  имат  склонността  повече  да  прославят
изживяванията на християните, а не направеното от Христос. За разлика от тях, съвременните най-
ефективни църковни песни са онези,  в които се изразява директната ни любов към Бога. Това е
библейско богослужение. В Библията поне на 17 места се казва да пеем на Бога, докато в повечето
песни се пее за Бога. Силата на много съвременни песни за богослужение е, че те са насочени към
Бога, а не към човека.

Заменете органа със MIDI Band. С помощта на съвременната техника всяка църква може да
има същото качество и звучене на музиката, които се чуват от професионално записаните албуми.
Всичко  от  което  се  нуждаете  е  MIDI  Band  и  няколко  MIDI  компакт  дискове.  Красотата  при
употребата на MIDI Band се състои в това, че можете да я използвате за запълване на антрактите,
когато не разполагате с музиканти.  Например, ако имате музикант,  който свири на синтезатор,
тромпетист и китарист, но ви липсва бас китарист и барабанист, вие можете просто да прибавите
MIDI  записите  за  бас-китарата  и  барабаните  към вашите  музиканти,  които свирят  “на  живо.”
Когато извършех проучването кой е  предпочитания  музикален стил,  аз  не  срещнах нито един
човек, който да каже: “Аз слушам изпълнения на орган по радиото.” Може би единственото място,
където човек може да слуша изпълнение на орган е в църквата. Това какво ви говори? Замислете се
над следното: Ние поканваме невярващите да дойдат и да седнат на столове от 17 век (които ние
наричаме  пейки),  да  пеят  песни  от  18  век  (които  ние  наричаме  химни)  и  да  слушат
инструментални изпълнения от 19 век (орган) и след това се чудим, защо те си мислят че ние сме
изостанали от времето си! Страхувам се,  че ще изминат много години от 21 век,  преди някои
църкви да започнат да използват инструментите на 20 век. Вие трябва да решите дали църквата ви
ще бъда консервативна в музикално отношение или ще се превърне в място, където обикновените
хора могат да доведат неспасените си приятели и да слушат музика, която разбират и на която се
наслаждават.  В  Седлбек  ние  използуваме  музиката  заради  сърцето,  а  не  заради  това,  че  тя  е
изкуство.

Не  принуждавайте  невярващите  да  пеят.  По  време  на  службите  си,  насочени  към
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невярващите,  използвайте  такава  музика,  която  не  принуждава  присъстващите  да  пеят.
Посетителите не се чувстват удобно да пеят непознати мелодии и текстове, които не разбират.
Освен това  е  нереалистично  да  се  очаква  невярващите  да  пеят  песни,  изразяващи възхвала  и
привързаност към Исус, преди да са станали вярващи. Това означава да се поставя каруцата пред
коня. Невярващите посетители често се чувстват странно по време на периода на хвалението на
вашите служби. Тъй като не знаят песните и в тези песни се говори за възхвала и принадлежност
към Исус,  те  са  принудени да  стоят  там,  докато  всички  хора  около  тях  пеят.  Това  е  особено
притеснително в една малка църква, където всеки би забелязал, ако един човек не пее. От друга
страна, невярващите посетители се чувстват много удобно, когато слушат записи на песни, ако те
се  изпълняват  в  стил,  който  им  харесва.  Поради  това  по  време  на  службите  за  невярващите
използвайте записи на песни и отложете провеждането на по-продължителни хваления на Бога за
службите,  на  които  присъстват  членовете  на  църквата  ви.  (По  време  на  нашите  срещи  на
вярващите хвалението и преклонението продължава 30 – 40 минути непрекъснато.) Разберете, че
колкото по-голяма става вашата църква, толкова повече може да се използва пеенето на църквата
по време на  службите,  предназначени за  евангелизиране  на  невярващите.  Това  е  така,  защото
когато  един  невярващ  посетител  е  заобиколен  от  хиляда  човека  около  себе  си,  никой  не  се
интересува, дали той пее или не. Той или тя може да се крие в тълпата и да слуша, без да се
чувства следен и  да попива безпрепятствено емоцията  на момента.  Въпреки че е  по-добре  да
нямате продължително хваление по време на службата за невярващи, аз вярвам, че е грешка тя
въобще да не присъства в програмата на службата, защото е мощен и емоционален елемент. Когато
вярващите пеят заедно в хармония, това създава чувство на близост, независимо че на службата
могат да присъстват много хора. Тази близост впечатлява невярващият, който може да усети, че
става нещо добро, въпреки че не може да го обясни. “Да хармонизирам” означава “да доведа до
съгласие.” Когато вярващите пеят заедно в хармония, това представлява гласен израз на общността
и приятелството на тялото. Всеки човек пее своята част, като в същото време слуша пеенето на
другите, с цел да се запази хармонията. Има нещо изключително привлекателно, когато вярващите
пеят  заедно  в  искрена  и  сърдечна  възхвала  на  Бога.  Това  е  свидетелство,  че  тези  нормално
изглеждащи хора наистина имат връзка с Христос и помежду си.

Направете  така,  че  хората  да  се  съобразяват  с  музиката  ви.    Въпреки,  че  обикновено
музиката е най-противоречивия елемент от службата за невярващите, тя е съществена съставна
част и поради това не може да бъде пренебрегвана. Ние трябва да разбираме невероятната сила на
музиката  и  да  впрегнем  тази  сила,  като  проявяваме  желание  да  изоставим  личните  си
предпочитания и да използваме такъв вид музика,  който най-добре ще стигне да невярващите
заради Бога.

Глава 16 

Как да проповядваме пред невярващите?

Бъдете мъдри в отношенията си към онези, които не са част от църквата и
използвайте времето си възможно най-добре. Нека говоренето ви да е винаги благо,

подправено с мъдрост, за да знаете как 
трябва да отговаряте на всеки. (Кол. 4:5-6)

Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само онова, от което хората се
нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които

ви слушат. (Еф. 4:29)

Когато основах църквата Седлбек, аз разполагах с запас от проповеди, които в продължение на
около 10 години бях проповядвал в предишното ми служение като евангелист. Бих могъл да се
нося по течението през първите няколко години и да отделям малко време и усилия за подготвяне
на проповеди, като използвам готовите вече проповеди. Но тъй като бях проучил желанията и
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нуждите  на  невярващите  от  нашия  район,  аз  бързо  изоставих  тази  идея.  Когато  открих,  че
невярващите  се  оплакваха  най-много  от  “скучните  и  несъответстващи  на  реалния  живот”
проповеди,  аз  реших,  че  е  по-добре  сериозно  да  преразгледам  начина  си  на  проповядване.
Прегледах проповедите  си  от  предишните  си  години,  като  си  задавах един единствен въпрос:
“Дали според един напълно невярващ човек има нещо смислено в посланието на тази проповед?”
Нямаше  никакво  значение,  дали  аз харесвах  казаното  или  не.  Нито  пък  беше  достатъчно
проповедта да бъде доктринално правилна и да е изпълнена със здраво поучение.  Ако исках да
основа  църква  и  да  привлека  в  нея  твърдоглавите  невярващи,  проповедта  трябваше  да
представлява послание, на което те да могат да отговорят положително. Проверката ми завърши с
това,  че  изхвърлих на боклука  всичките  си проповеди,  които бях писал в  продължение на  10
години, като запазих само две от тях.  Започвайки буквално от нулата, аз трябваше да изградя в
себе си изцяло нов комплект от проповеднически умения. В гл. 12 вече споменах за някои от моите
убеждения за начина, по който Исус е привличал тълпите. Ако искате да научите подробности за
моя  стил  на  подготвяне  и  произнасяне  на  проповедите,  вие  можете  да  си  поръчате  серията
аудиокасети,  озаглавена  “Как  да  предаваме  посланието,  за  да  променяме  живота  на  хората?”
Номерата на телефоните и на факса, където можете да направите поръчката са показани в края на
тази книга.

Приспособете стила си на проповядване към аудиторията.  Стилът на проповядване, който
използвам в службите, насочени към евангелизиране на невярващите е съвършено различен от
стила, който използвам за поучаване на вярващите. Стилът на проповядване, към който много от
членовете  на  църквата  са  привикнали  е  контрапродуктивен,  когато  искаме  да  достигнем  до
повечето от невярващите. Когато проповядвам пред вярващи, аз обичам да поучавам, като чета
Библията стих по стих. В един момент от израстването на Седлбек, по време на нашите служби за
вярващите в продължение на две години и половина се занимавахме с детайлно изучаване стих по
стих на книгата “Римляни”. Изучаването на Библията стих по стих или  книга след книга изгражда
тялото  на  Христос.  То  дава  прекрасни  резултати,  когато  говорите  на  вярващи,  които  приемат
властта  на  Божието Слово  и  са  мотивирани  да  изучават  Библията.  Но  как  да  се  говори  пред
невярващите, които все още не са мотивирани да изучават Писанията? Не мисля, че подробното
изучаване стих по стих на книгите от Библията е най-резултатния начин за евангелизиране на
невярващите. Вместо това, вие трябва да започнете от общото между тях и вас, точно така, както е
правил Павел с невярващата си аудитория в Ареопага в Атина. Вместо да започва с някой стих от
Стария Завет, той цитирал един от техните собствени поети, за да привлече вниманието им и да им
каже  нещо,  което  е  общо  и  за  тях  и  за  него.  Английската  дума  communication  произлиза  от
латинската дума communis,  което е означава “общо.” Вие не можете да накарате хората да ви
слушат, ако преди това не намерите нещо, което е общо между вас и тях. Не можете да установите
нещо общо между вас и невярващите, ако им кажете: “Нека да отворим Библиите си  и да намерим
Исая,  глава  14,  тъй като  ще продължим да  изучаваме на  тази  чудесна  книга.”  Общото,  което
съществува  между нас  и невярващите  не е  Библията,  а  общите  ни нужди,  болки,  проблеми и
интереси  като  човешки  същества.  Не  може  да  започнете  с  някакъв  текст  и  да  очаквате,  че
невярващите ще бъдат впечатлени и възхитени от него. Първо трябва да привлечете вниманието
им  и  да  си  придвижите  към  истината  на  Божието  Слово.  Когато  започнете  с  нещо,  което
интересува невярващите и след това им кажете какво казва Библията по този въпрос, вие можете
да спечелите вниманието им, да обезоръжите първоначалните им предразсъдъци и да създадете в
тях интерес към Библията, който по-рано не са имали. Всяка седмица аз започвам проповедта си с
някаква нужда, болка, проблем или интерес и след това продължавам, за да посоча, какво казва Бог
за това в своето Слово. Вместо да се концентрирам върху един единствен откъс, аз използвам
много стихове от различни места, които говорят за тази тема. Аз наричам този вид проповядване
“Обясняване стих по стих” или “Тематично обясняване.” Аз искрено вярвам, че Бог въобще не се
интересува  дали изучавате Библията  книга след книга или тема след тема,  стига да изучавате
Библията. Той не се интересува дали започвате от текста и след това го свързвате с нуждите на
хората или обратно – започвате с нуждите на хората и след това изучавате какво казва Библията за
тези  нужди.  В  наше  време  на  “проповядването,  съобразено  с  усетените  нужди”  се  гледа
презрително и се критикува от някои кръгове с мотива, че обезценява Евангелието и е отстъпление
пред консумативния подход. Искам да кажа следното по възможно най-ясния начин: Да се започва
евангелизационното  проповядване  с  усетените  нужди  на  хората  е  нещо  повече  от  начин  за
приспособяване към пазара! Този вид проповядване се основава на теологичният факт, че Бог е
избрал да разкрие себе си пред хората съобразявайки се със собствените ни нужди! Както Стария,
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така и Новия Завет са пълни с примери за това. Даже имената на Бога представляват откровения за
начина, по който Бог задоволява онези наши нужди, които е усетил! Историята ни учи, че когато
хората са питали Бога “Как се казваш?”, отговорът на Бога е бил да им се разкрие съобразно онова,
от което са имали нужда в онзи момент: Пред онези, които са искали да видят някакво чудо, Бог
им се разкривал като Йехова Ире (Аз се  грижа за  вас);  пред онези,  които са имали нужда от
успокоение, Бог се разкривал с името Йехова Шалом (Аз съм вашия мир); пред онези, които са
имали нужда от спасение, Бог се представял с името (Аз съм вашата праведност). Има още много
подобни примери. Бог се среща с нас там където сме, в мястото на нашата нужда. Проповядването,
съобразено  с  усетената  нужда  е  теологично  здрав  подход  за  запознаване  на  хората  с  Бога.
Проповядването, което променя живота на хората среща истината на Божието Слово с реалните
нужди на хората чрез приложението. Всяка от двете страни на общността, която установявате с
невярващите се намира в зависимост от вашата аудитория. Но онова, което е даже още по-важно е,
че накрая вие срещате Божията истина с нуждите на хората чрез приложението, независимо от
къде сте започнали проповедта си. 

Божието Слово ---------------   --------------- Нужди на хората
                                         Приложение
За да се изгради здрава църква, Библията трябва да се изучава както “стих по стих” или “книга

по книга”, така и “тематично”. Изучаването на Библията книга по книга дава най-добър резултат,
когато се прави с вярващи, а тематичното изучаване – при евангелизиране на невярващи.

Направете  Библията  достъпна  за  невярващите.  Обикновено  невярващите  се  плашат  от
Библията. Тя е изпълнена със странни имена и заглавия и звучи съвсем различно от всичко четено
по-рано от тях. Английският превод на Библията, наречен King James Version е особено объркващ
за невярващите. Библията е единствената книга, която са виждали, в която всеки стих е номериран
и  освен  това  обикновено  е  подвързана  с  кожена  подвързия.  Често  пъти  това  кара   много  от
невярващите  да изпитват подозрителен страх да четат или даже да държат Библията в ръцете си.
Но тъй като Божието Слово е “Словото на живота”, ние сме длъжни да направим всичко, което
можем, за да накараме невярващите да установят контакт с нея и да им помогнем да се чувстват
удобно,  когато  я  използват.  Има  няколко  неща,  които  можем  да  направим,  за  да  намалим
безпокойството и за запалим интереса към изучаване на Библията сред невярващите. (1) Четете
по-съвременен  превод  на  Библията.  Сега,  когато  има  толкова  много  и  прекрасни  преводи  и
преразкази  на  Библията  (на  английски),  нямаме  законно  основание  да  усложняваме  Добрата
Новина,  като  я  представяме  на  английски  език  от  преди  400  години.  Използването  на  стари
преводи създава ненужна културна бариера. Помнете, че когато крал Джеймс е одобрил новият
превод, това е станало, защото е искал да има съвременен превод. Веднъж видях една обява, в
което се твърдеше, че ако крал Джеймс беше жив днес, той може би ще предпочита да чете New
International Version! Това може би е вярно. Яснотата е по-важна от римуването. (2) Използвайте
“pew” Библии. В първите години на Седлбек ние купувахме евтини Библии с твърди подвързии и
ги поставяхме на всеки стол. Тъй като невярващите не са запознати с Библията, вие просто можете
да обявявате на коя страница да я отварят, когато трябва да прочетат нещо от нея. Това предпазва
посетителите да не се почувстват неудобно, защото им отнема да дълго време да открият текста.
Притеснително е да седите до някой човек, който вече е намерил текста в Библията си, а вие все
още не  можете  да  намерите  страницата  със  съдържанието,  да  не  говорим за  самия  текст!  (3)
Когато подбирате кои стихове ще четете от Библията, имайте предвид, че ще говорите пред
невярващи. Независимо, че всички текстове в Библията са написани по Божието внушение,  не
всички от тях се подходящи в еднаква степен за невярващите. Очевидно е, че някои откъси са по-
подходящи за използване по време на службите, насочени към невярващите. Например, може да ви
се прииска да четете молитвата на Давид от Пс. 58: “Боже, счупи зъбите им в устат им … Нека
се излеят като води що оттичат … Нека да изчезнат като охлюв, който се разтопява; като
пометниче  на  жена,  нека  не  видят  слънцето  …  Праведният  ще  се  зарадва,  когато  види
възмездието; ще измие нозете си в кръвта на нечестивия” Запазете този откъс за собственото си
тихо време или за закуската си с местните пастори! Някои текстове изискват повече обяснения от
други.  Като имаме предвид това,  ние в  Седлбек предпочитаме да използваме откъси,  за  чието
разбиране не е нужно човек да има предварителни познания. Ние обичаме да използваме откъси,
които показват изгодите от връзката с Христос.

Осигурете  напечатано  резюме  на  проповедта,  в  което  да  са   цитирани  стиховете  от
Библията.  Аз  предоставям  резюме  на  проповедта,  в  което  са  цитирани  всички  стихове  от
Библията,  които ще бъдат  използвани в проповедта.  Ето причините,  поради които правя  това:
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Невярващите не разполагат със собствени Библии;  Така се  избягват затрудненията,  свързани с
намирането на съответния текст в Библията; Така имате възможност да предадете повече материал
за по-малко време. Веднъж броих колко пъти един известен пастир каза: “А сега отворете на стих
…” по време на проповедта си и отмервах с хронометър колко време му отнемаше, за да намери
съответния текст.  Той изразходва цели 7 минути от времетраенето на проповедта си просто за
прелистване на страниците; Всички заедно могат да четат стиха на глас, защото разполагат с един
и  същ  превод;  Публиката  може  да  огражда  или  да  подчертава  онези  думи,  които  им  правят
впечатление  и  да  си  пишат  бележки  в  полетата;  Резюмето  помага  на  слушателите  да  следят
проповедта. В период от 72 часа ние забравяме 90 – 95 % от онова, което чуваме.  Това означава,
че ако не си правят записки, в сряда членовете на църквата ви ще помнят само 5 % от онова, което
сте им проповядвали в неделя; По-късно хората могат отново да си прочитат стиховете, когато си
отидат  в  къщи;  Резюмето може да  стане  основа  за  обсъждане  в  малката  група;  Членовете  на
църквата могат да преподават резюмето на други хора. В Седлбек ние имаме много бизнесмени,
които водят изучавания на Библията в офисите си, като използват резюмето от предната неделя.

Продължава да ме удивлява дълготрайната стойност на резюмето от проповедта,  в което са
цитирани стихове от Библията. Наскоро един гимназиален учител по биология ми разказа как Бог
използвал едно резюме в неговия живот. Той получил обаждане по телефона от дъщеря си, която
била гимназиална ученичка и му съобщавала, че е станала жертва на пътна злополука. Момичето
било невредимо, но колата била смачкана и тя била виновна за произшествието. Бащата отишъл да
вземе дъщеря си и докато чакали за сервизната кола, той седнал на бордюра и започнал да си
мисли колко е сърдит на дъщеря си за това, че е безразсъдна. Докато все повече се ядосвал, той
забелязал парче хартия в канавката. Когато разбрал, че това е резюме от една от моите проповеди,
той го взел. Проповедта и цитатите от Библията били посветени на темата “Как да умиротворявате
гнева си?” Сега той пази това резюме грижливо сгънато в портмонето си.  Има толкова много
положителни изгоди от този метод, че сега никога не говоря, без предварително да съм раздал
резюме. Няколко хиляди пастири възприеха метода на резюмето, който използваме в Седлбек. Ако
искате да получите образец, просто ми пишете.

Подбирайте така заглавието на проповедта си, че да е привлекателно за невярващите. Ако
хвърлите един поглед на църковната страница на вашия съботен вестник, вие ще установите, че
повечето пастири не се опитват да привлекат невярващите чрез заглавията на проповедите си.
Един  пример  за  интересни  теми  на  проповеди,  поместени  в  “Лос  Анджелис  Таймс”  включва
следните заглавия: “Буря, която ни събира,” “По пътя към Йерихон,” “Петър отива да лови риба,”
“Могъща крепост,” “Указания за живота,” “Как да станем като Тит,” “Не съществува такова нещо
като гумен часовник,” “Река от кръв” и “Служението на пукнатите гърнета.”  Дали някое от тези
заглавия ви кара да поискате да скочите от леглото си и да се втурнете към църквата? Дали някое
от тях ще привлече някой невярващ, който преглежда вестника? Какво си мислят проповедниците?
Защо си пилеят парите, за да рекламират подобни заглавия? Аз съм бил критикуван за това, че
използвам  заглавия  на  проповедите  си,  предназначени  за  нашите  евангелизаторски  служби  за
невярващите, които звучат като заглавия на статии от списанието “Рийдър Дайджест.” Аз правя
това  преднамерено.  “Рийдър  Дайджест”  все  пак  е  едно  от  най-четените  списания  в  Америка,
защото  неговите  статии  са  насочени  към  човешките  нужди,  болки  и  интереси.  Исус  казва:
“Светските хора са по-находчиви със себеподобните си, отколкото духовните хора” (Лука 16:8).
Те разбират какво привлича вниманието. Исус очаква от нас да бъдем също толкова находчиви и
стратегически мислещи в евангелизаторската си работа:  “Чуйте! Изпращам ви като овце сред
вълци. Затова бъдете прозорливи като змиите и чести като гълъбите” (Мат. 10:16). Заглавията
на  моите  проповеди  не  са  подбрани  с  цел  да  направят  впечатление  на  членовете  на  другите
църкви.  Всъщност,  ако  съдите  за  Седлбек  само  по  заглавията  на  проповедите,  вие  може  да
стигнете да заключението, че ние сме твърде повърхностни. Но тъй като нашата цел не са другите
християни, ние не сме повърхностни, а мислим стратегически. Зад тези заглавия на проповеди,
чиято тема са “усетените нужди”, се намира библейско послание с твърда сърцевина. Погрешното
впечатление, създавано в другите християни е малката цена, която плащаме, за да спечелим хиляди
хора за Христос.

Проповядвайте  в  серии.  Малко  са  пасторите,  които  разбират  силата  на  инерцията.
Проповядването на серия от проповеди е един пример за използване на силата на инерцията. Всяка
проповед,  която  е  изградена  на  предходната,  създава  чувството  за  приемственост.  Освен  това
серията  има  предимството  на  устното  рекламиране.  Хората  ще  знаят  предварително  темата  и
продължителността на вашата серия от проповеди и ще могат да планират да доведат приятелите
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си в съответните седмици, които най-добре съответстват на техните нужди.  Аз винаги обявявам
новите серии от проповеди в дните, когато очакваме много посетители, като например Великден.
Това се превръща във въдица, който довежда обратно в църквата много хора, които за пръв път ни
посещават. Най-добрата дължина на серията от проповед и е 4 – 8 седмици.  Всичко, което е по-
дълго от 8 седмици ще накара църквата ви да изгуби интерес. Хората ще започнат да се питат дали
вие  сте  в  състояние  да  проповядвате  на някаква друга  тема.  Веднъж чух  една  жена,  която се
оплакваше: “Моят пастир ни проповядва за Даниил 70 седмици по-дълго отколкото е живял самият
Даниил!”

Бъдете  последователен  във  вашия стил  на  проповядване.  През  една  и  съща  служба  не
трябва  да се  превключвате напред и назад между стилът,  използван по време на  службите  за
вярващи  и  стилът,  използван  по  време  на  службите  за  невярващи.  Например,  след  като  сте
проповядвали  серията  “Да  управляваме  стресовото  си  състояние”,  не  трябва  веднага  да
продължите със серия на темата “Скъпоценни камъни от Левит” или пък след серията “Какво
казва Бог за секса” да продължите със серията на тема “Снемане на маската от звяра в книгата
Откровение.” Така членовете на църквата ви могат да станат шизофреници и никой няма да знае,
кога е подходящо да доведе със себе си някой невярващ приятел в неделя на църква. Не искам да
кажа, че не можете да проповядвате на теми за израстването на християнина по време на службите
за невярващите. Вярвам, че можете и аз го правя. Както вече споменах в предишната глава, аз
обичам да преподавам теология и учението на невярващите, без да им казвам какво представлява
това и без да използвам религиозна терминология. Но когато проповядвате на тема, посветена на
някакъв аспект от духовното служение, вие трябва да го правите така, че това по някакъв начин да
се свързва с нуждите на невярващите.

Внимателно подбирайте гостуващите проповедници.  Вече не използвам много гостуващи
проповедници, защото създадох екип от проповедници от пастирите от нашия персонал, с цел да
споделят заедно с мен тази тежест. Предимството на използването на собствени проповедници е,
че те познават вашите хора,  че ги обичат и което е най-важно, че ще използват такъв стил на
проповядване,  който  ще  е  в  хармония  с  вашата  философия  на  служение.  Достатъчен  е  един
неподходящ  гостуващ  проповедник,  който  може  да  прогони  хората,  които  сте  култивирали  в
продължение  на  месеци.  Когато  невярващите  имат  неприятни  спомени,  тогава  е  извънредно
трудно да бъдат върнати обратно в църквата. Ако, точно когато те са започвали да се чувстват
удобно и  са  намалявали отбранителните  си  настроения,  някой гостуващ пастир се появи и ги
блъсне обратно във водата, тогава се потвърждават най-лошите им подозрения за църквата. Ние
сме отменяли серии от  проповеди на  гостуващи проповедници след първата  проповед,  когато
установим, че те не съответстват на нашите вярвания или стил. Веднъж, когато бях в отпуск, ние
поканихме  един  известен  християнски  проповедник,  за  да  ме  замества.  За  нещастие  той
проповядваше,  че  Бог  иска  всеки  християнин  стане  богат.  След  първата  му  служба  моите
помощник-пастири му се  противопоставили и му казали:  “Благодарим ви,  но   няма да  имаме
нужда от вас за другите три служби през този ден!” Моят помощник - пастир, който работи с
младите хора  извадил една  стара проповед и  го заместил.  Пасторите са  длъжни да защитават
стадото си от ерес.

Проповядвайте на невярващите за решението да станат християни. По време на службата,
предназначена за търсещите хора винаги трябва да им предлагаме възможността да отговорят на
Христос. Те може да изберат да не отговорят положително и вие трябва да уважите решението им
без да ги притискате,  но възможността винаги трябва да им бъде предоставяна.  Твърде много
пастири се отправят на риболов, без даже да са взели рибарска корда или да са изплели мрежата
си. Има различни методи за оплитане на мрежата. Когато планирах първата публична служба на
Седлбек,  аз  исках  да  продължа  традицията  за  приканване  на  хората,  които  желаят  да  станат
християни  да  излязат  отпред  в  края  на  службата.  Като  Южнобаптистки  евангелист  аз  винаги
постъпвах така.  Но когато завърших първата си проповед в залата на гимназията,  аз  внезапно
разбрах,  че  имам  два  проблема.  Първо,  в  залата  нямаше  централна  пътека.  Столовете  бяха
прикрепени  един  към  друг  и  залата  беше проектирана  така,  че  посетителите  да  излизат  през
странични врати. Второ, аз разбрах, че даже ако хората успееха да излязат пред аудиторията, там
нямаше  къде  да  застанат,  защото  отпред  се  намираше  дупката  за  оркестъра,  която  започваше
непосредствено от предния край на сцената. Аз без малко щях да се проваля, ако си бях позволил
да кажа: “А сега ви приканвам да слезете тук и да скочите в дупката заради Исус!” Наистина не
знаех  как  да  постъпя.  По  какъв  начин  да  накарам  хората  да  демонстрират  решението  си  да
предадат живота си на Христос, ако не е възможно да излязат пред аудиторията? През следващите
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няколко седмици ние експериментирахме няколко различни начини, чрез които хората да показват
решимостта си да станат християни. Опитахме се да организираме стая за консултации, където
хората биха могли да отидат след службата.  Но установихме, че след като напуснат службата,
хората просто се отправят към колите си. Ако решите да използвате отделна стая, не я наричайте
“стая за консултации.” За невярващият това звучи така, все едно се намира в психиатрия. Вместо
това използвайте такива незаплашителни названия като: “Център за работа с посетителите” или
“Приемна.” След редица експерименти ние стигнахме до идеята да предложим на посетителите
картата за регистрация, където всеки може да се запише желанието си да стане християнин. Ние
превърнахме  обратната  страна  на  нашата  карта  за  регистрация  в  карта  за  регистриране  на
решението. В началото на службата  приканваме всеки посетител да попълни данните от челната
страна. В края на службата аз приканвам всеки човек да сведе глава и водя присъстващите в една
заключителна молитва, по време на която давам възможност на невярващите да вземат решение да
станат християни. Тогава казвам една молитва като пример за молене и приканвам хората да ме
уведомят за решението си, като го впишат на обратната страна на картата за регистрация, където
се намира картата за решението. Съвсем накрая на нашите служби ние изпяваме някоя специално
подбрана песен и събираме картите едновременно с даренията. След това картите се обработват
незабавно, за да се вземат последващите мерки. Докато трае следващата служба, информацията от
картите, събрани от предишната служба се събира и вкарва в компютрите. Този подход работи
толкова добре, че ние продължихме да го използваме, даже когато се преместихме в сгради, където
можем да си позволим да приканваме хората да излизат отпред. Ние сме имали служби, по време
на  които 100,  200,  300 и веднъж даже почти 400 невярващи са  вземали решение да  посветят
живота си на Христос и това беше записано на техните карти. Някои хора могат да попитат: “Къде
хората  публично изповядват  вярата  си  в  Бога?”  Но  нали  точно  това  е  акта  на  кръщението  –
публично обявяване на вярата в Христос. В някои църкви дотолкова се прекалява с важността на
поканването на хората да излизат при олтара, че акта на кръщението се превръща в нещо почти
нездравословно. Предлагането на време за вземане на решение за обръщане към Исус е важен
елемент от службата, насочена към невярващите. Ето няколко предложения за начина, по който да
приканваме хората да вземат това решение.  (1)  Ясно обяснете начина, по който трябва да се
отговори на Христос. Твърде много покани за приемане на спасението са погрешно разбирани.
Често пъти невярващите нямат представа за това, което става. (2) Планирайте кога да отправите
поканата си към невярващите за вземане на решение.  Преднамерено и внимателно обмислете
всичко,  което искате да се  случи.  Предлагането на възможност на невярващите да отидат при
Христос е твърде важно, за да се спомене просто в края на службата, без да се планира как да
стане това. Вечната цел, към която хората се стремят е хармония и балансираност. (3)  Бъдете
съзидателен,  когато  каните  хората  да  приемат  Христос. Ако  всяка  седмица  монотонно
повтаряте един и същ призив, присъстващите няма да го слушат, защото ще се чувстват отегчени.
Най-добрият начин да се избягва привичното е да се заставите да отправяте в писмена форма
вашия призив към невярващите за обръщане към Христос, като го направите част от резюмето на
проповедта си. (4) Водете невярващите в един модел на молитва. Невярващите не знаят какво да
кажат на Бога, за това трябва да им дадете един пример: “Вие можете да се молите по следния
начин: ….” Помолете ги да кажат една проста молитва в сърцата си, повтаряйки след вас. Това
помага на хората да изразят гласно вярата си. (5) Никога не притискайте невярващите да вземат
решение. Доверявайте се на Светия Дух, че той ще свърши работата си. Както казах в гл.10, ако
вярата  е  узряла,  вие  не  е  необходимо  да  я  дърпате.  Прекалено  агресивната  покана  е
контрапродуктивна. Вместо да размеква сърцата, тя ги втвърдява. Ние предлагаме на хората да
отделят времето, от което се нуждаят, за да обмислят добре решението си. Убеден съм, че ако
хората са честни пред себе си, те ще вземат правилното решение. Помнете, че молите хората да
вземат най-важното решение в живота си. Обикновено евангелизирането е процес на повтарящо се
съобщаване на Добрата Новина. Твърде нереалистично е да се очаква от един 40-годишен мъж
напълно  да  промени  начина  си  на  живот  въз  основа  на  едно  30-минутно  послание.  Вие  ще
продължите ли да посещавате един супермаркет, ако всеки път, когато отивате да си купите мляко,
продавачите ви убеждават да си купите месо? Представете си, че продавача ви казва: “Днес е денят
на месото! Сега е времето за месото! Днес вие трябва да си купите месо, защото утре може би
няма да имате месо!” Хората не са толкова неотстъпчиви, колкото си мислим че са. Те просто имат
нужда от време да обмислят решението, което ги приканваме да вземат. (6) Предложете различни
начини  за  демонстриране  на  решението  за  обръщане  към  Христос. Ако  до  сега  използвате
традиционното приканване на новоповярвалите да излязат отпред при олтара, вместо да заменяте
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този метод с нещо друго,  опитайте се към него да добавите метода с регистрационната карта.
Хвърлете още една въдица във водата. Регистрационната карта може да се окаже една алтернатива
за онези, които се притесняват да излязат пред аудиторията. Помнете, че Исус никога не е казвал,
че трябва да се придвижите от точка А до точка Б в църквата, за да демонстрирате вярата си.
Приканването за излизане при олтара е съвременна покана. Асаел Нетлтън започнал да го използва
през 1817 година,  а Чарлз Фини го популяризирал.  По времето на Новозаветните църкви не е
имало приканване за отиване до олтара, защото през първите 300 години църквите не са имали
сгради, което означава, че в залите не е имало централна пътека, по която хората да достигнат до
олтара! Един от най-резултатните подходи за приканване към приемане на Христос като Спасител,
който съм използвал е поканата към хората да си направят  “духовна инвентаризация” в края на
службата.  След като  представя  планът за  спасението и след като  заедно с  присъстващите  сме
произнесли  една  молитва,  изразяваща  решимостта  да  се  подчиним  на  Исус,  аз  казвам  нещо
подобно: “Вие знаете, че няма нищо, което бих могъл да направя, освен да проведа един личен
разговор с всеки от вас относно вашето духовно пътуване. Би ми се искало да нагостя всеки от вас
с парче торта и едно кафе, за да можете да ми кажете какво става в живота ви. За нещастие, като се
има  предвид  големината  на  нашата  църква,  това  е  невъзможно.  Поради  това  ви  моля  да  ми
направите услугата и да вземете участие в едно провеждано от мен проучване. Моля ви да вземете
регистрационната карта, която попълнихте в началото на службата и на гърба и да напишете една
от четирете букви: А, B, C или D, като се съобразите с онова, което предстои да ви кажа. “Ако още
преди тази служба сте предали живота си в ръцете на Христос, напишете буквата “А.” Ако днес за
пръв път  повярвахте в Исус, напишете буквата “В.” Ако си казвате: “Рик, все още не съм взел
решение,  но  мисля  над  този  проблем  и  искам  да  знаеш,  че  мисля  за  това.”  В  такъв  случай
напишете буквата “С.” Ако считате, че никога не сте искали да посветите живота си на Христос, аз
ще ви бъда благодарен за вашата честност, ако напишете буквата “D” в картата си.” Резултатите
винаги са ме удивлявали. Един неделен ден аз получих почти 400 карти, на които беше написана
буквата “В” – т.е. с които се признаваше вярата в Христос. Понякога сме получавали до 800 карти
с буквата  “С”  –  което ни дава  предостатъчно материал за  нашия списък на  хора,  за  които да
молим. Ние никога не сме получавали повече от 17 карти с буквата “D.” (7) Очаквайте, че хората
ще реагират положително на поканата. Аз не знам точно по какъв начин вярата ми влияе върху
духовната война, която се води за душите на хората, но съм сигурен в едно нещо: когато очаквам
невярващите да отговорят положително на поканата на Христос, аз работя по-добре, отколкото
когато не очаквам хората да бъдат спасени. Веднъж един млад студент в семинарията се оплакал
на Чарлз Спържън: “Не мога да разбера това – когато проповядвам, никой не взема решение да
предаде живота си на Христос!” Спържън му отговорил: “Очаквате ли,  че хората ще предават
живота си на Христос  всеки път, когато проповядвате?” Младежът отговорил: “Разбира се, не.”
“Ето в това е твоят проблем,” казал му Спържън.” Аз често се моля: “Отче, ти казваш: “Нека да
стане така, както си повярвал” (Мат. 8:13).  Знам, че би било загуба на време да се говори и да не
се очаква ти да не използваш вярата, поради това ти благодаря предварително за това, че живота на
хората ще бъде променен.”

Първостепенната  важност  на  проповядването.     Целта  на  тази  глава  не  е  да  дава  пълно
обяснение на моята философия за проповядването. Това само по себе си може да бъде отделна
книга. Целта ми е само да направя някои практични предложения, които могат да направят големи
промени  в  проповядването  пред  невярващите,  независимо  от  вашия  стил  на  проповядване.
Проповядването изглежда ту се  превръща в мода,  ту излиза от мода в  много деноминации.  В
нашият високо технологичен свят то често е критикувано, че е старомоден и неинтересен начин на
комуникиране. Съгласен съм, че много стилове на проповядване, които по-рано са били ефикасни,
но вече са загубили резултатността си по отношение евангелизирането на невярващите. Обаче, ако
искаме да наблюдаваме радикални промени в живота на хората, нищо не може да се сравни с
помазаното  от  Духа  проповядване.  Добрата  Новина  все  още  е  най-съществения  елемент  от
службата, която е ориентирана към невярващите. Петнадесетгодишното израстване на Седлбек,
независимо  от  горещите  гимназиални  помещения,  течащите  палатки  и  претъпкания  паркинг
показва, че хората са готови да изтърпят много неудобства и ограничения, когато посланието към
тях се среща искрено с техните нужди.



113

Глава 17 

Как да превръщаме посетителите в членове?

Ето защо вие вече не сте чужденци (за Бога) и посетители (за небесата), а
граждани заедно с Божиите свети хора и членове на Божието семейство. (Еф. 2:19)

“…така и ние всички сме едно тяло в Христос и всеки от нас принадлежи на
другите. (Рим. 12:5)

След като вече сте събрали тълпата от посетители, вие трябва да се заемете с важната задача за
превръщането им в църковно общество, състоящо се от членове. Тълпата трябва да се превърне в
църква. В диаграмата, наречена “Процес на развитие на живота” ние наричаме това “завеждане на
хората до първа база” (по аналогия с бейзбола) и го правим чрез процеса на привличането или
асимилирането. Асимилирането – това е задачата за придвижване на хората от състоянието, при
което те познават  и посещават църквата, за да се превърнат в активни нейни членове. Вашето
общество от невярващи нарича църквата ви  “онази църква,” нейните посетители я наричат “тази
църква,” а членовете й я наричат “нашата църква.” Членовете имат чувството на принадлежност,
това  са  хора,  които  дават,  а  не  само  хора,  които  консумират.  Много  християни  в  Америка
представляват онова, което аз наричам “плаващи християни.” На всяко друго място по света, ако
човек е  християнин,  това  означава,  че  е  свързан с  едно местно общество от вярващи.  Трудно
можете да откриете самотен християнин в другите страни.  В същото време много американски
християни  прескачат  от  една  църква  във  друга,  без  никакъв  собствен  образ,  без  никакви
отговорности и без никаква решимост да работят за прослава на Бога. Това е ярка демонстрация на
непреклонния  индивидуализъм  на  американците.  Те  не  са  научени,  че  християнския  живот
включва в себе си не само изискването човек просто да вярва, но и да принадлежи. Ние израстваме
в  Христос,  когато  сме  във  връзка  с  другите  християни.  В  Рим.  12:10  се  казва:  “Показвайте
привързаност в любовта си към другите вярващи и отдавайте повече почит на останалите,
отколкото на себе си.” К. С. Луис написал есе на темата за църковното ръководство, в което ни
напомня, че думата членство има християнски произход, но по-късно е била възприета от света и е
била изпразнена от първоначалното й значение. Днес повечето хора свързват думата членство с
плащането на такси, с безсмислени ритуали, с глупави правила и ръкостискания и с това, че името
ти бива включвано в някакъв прашен списък. Обаче Павел е имал напълно различна представа за
членството. За него един човек да бъде член на църквата не означава да се превърне в част от една
студена институция, а да стане активен орган на едно живо тяло (Рим. 12:4-5; 1Кор. 6:15; 1Кор.
12:12-27). Ние трябва да си припомняме този образ. Всеки орган, който бъде отделен от тялото не
само ще усеща липсата на състоянието, в което е бил създаден да съществува, но освен това бързо
ще стане безполезен и ще умре. Същото е вярно и за християните, които не са свързани с нито
една конкретна църква.  Приемането на нови членове в нашата църква не става автоматично. Ако
нямате система и структура, за да асимилирате и задържате хората, до които сте стигнали, те няма
да  остават  във  вашата  църква.  В  такъв  случай  колкото  хора  влизат  през  официалния  вход  на
църквата ви, толкова хора ще си заминават през задната врата. Много църкви погрешно считат, че
след  като  човек  веднъж е  приел  Христос,  работата  им  е  свършена  и  сега  новоповярвалият  е
свободен да реши дали да се присъедини към църквата. Това е безсмислица. Новоповярвалите са
като бебета и те не знаят от какво имат нужда! Църквата е отговорна да вземе инициативата за
асимилирането на новите хора в своето общество от членове. Убеден съм, че когато Бог иска да
роди  една  нова  партида  бебета-християни,  той  търси  да  намери  най-топлия  инкубатор.
Благословени са да растат онези църкви, които превръщат в свой приоритет асимилирането на
новите  членове  и  имат  план,  по  който да  правят  това.  За  разлика  от  тях,  не  могат  да  растат
църквите, които не се грижат за новите си членове или вършат това без някаква система. В тази
глава искам да разкажа за стратегията за асимилиране и задържане на членовете на нашата църква,
която използваме в Седлбек.

Разработете план за асимилиране на нови членове.  Тъй като вашата църква има уникална
история,  култура  и  скорост  на  израстване,  вие  трябва  да  си  зададете  няколко  важни въпроси.
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Техните отговори ще определят онзи план за асимилация, който е най-добър за вашия случай. В
Пр. 20:18 се казва: “Намеренията се утвърждават чрез съвещание, затова с мъдър съвет обяви
война.” (с други думи: “Когато правиш планове - търси съвет.”) Ето дванадесетте въпроса, които
си задаваме в Седлбек: (1) Какво очаква Бог от членовете на неговата църква? (2) Какво очакваме
от членовете ни в този момент? (3) Какъв вид хора дават облика на църквата ни в настоящия
момент? (4) Как ще се промени този образ през следващите 5 – 10 години? (5) Каква е ценностната
система на членовете ни? (6) Какви са най-големите нужди на членовете ни в сегашния момент?
(7) Какви са най-големите и дълготрайни нужди на членовете ни? (8) Как можем да направим
членството да е изпълнено с повече смисъл? (9) Как да гарантираме, че членовете ни чувстват, че
се обичани и че за тях се грижат? (10) Какво дължим на членовете ни? (11) Какви ресурси или
служения можем да предложим на членовете ни? (12) Как бихме могли да повишим стойността на
онова, което вече сме предложили?

Трябва да осъзнаете, че перспективните членове имат свои собствен набор от подобни въпроси.
Тези  въпроси  освен  това  ще  окажат  влияние  на  начина,  по  който  ще  съставите  своя  план  за
асимилиране на новите членове. Преди хората да вземат решение да се присъединят към църквата
ви, те биха искали да научат отговорите на 5 неизречени въпроси: (1) Дали съм подходящ за това
място? Това е въпросът за приемането. На този въпрос се отговаря най-добре чрез създаването на
групи за  асимилиране вътре във вашата  църква,  така че  хората  на сходна възраст,  със сходни
интереси, проблеми или житейски опит да се сближат помежду си. Всеки човек има нужда от
ниша  и  малката  група  играе  решаваща  роля  за  задоволяване  на  тази  нужда.  Длъжни  сте  да
покажете на хората, че имате място за тях. (2) Дали някой се интересува от мен? Това е въпросът
за  приятелството.  Вие  можете  да  отговорите  на  този  въпрос,  като  предлагате  на  хората
възможности  за  създаване  на  познанства  и  приятелства  в  рамките  на  църквата.  Има  безброй
начини,  по  които  да  направите  това,  но  се  изисква  планиране.  Помнете,  че  хората  не  търсят
приятелска църква, те търсят приятели. Хората заслужават да им се оказва персонално внимание.
(3)  Дали съм необходим? Това е въпросът на ценността. Хората искат да дадат някакъв принос с
живота си. Те искат да чувстват, че от тях се нуждаят. Когато можете да покажете на хората, че
могат да имат принос със своите дарби и таланти, ако се присъединят към църквата ви, те ще искат
да станат нейни членове. Превърнете църквата си в съзидателно място, което има нужда от изява
на всички видове таланти и способности,  което не се нуждае само от певци, разпоредители и
учители за неделното училище. (4) Каква е изгодата от присъединяването към църквата? Това е
въпроса за изгодата. Трябва да сте в състояние ясно и последователно да обясните основанията и
изгодите  от  членството  във  вашата  църква.  Обяснете  библейските,  практичните  и  личните
основания за членство. (5) Какво се изисква от членовете? Това е въпросът за очакванията. Трябва
да  сте  в  състояние  да  обясните  отговорностите  на  членството  в  църквата  поне  толкова  ясно,
колкото ясно сте показали изгодите от членството. Преди да се присъединят към църквата, хората
имат право да знаят какво се очаква от тях.

Съобщавайте  ценностите  на  членството.  В миналото  на  присъединяването  към  църквата
беше  прието  да  се  гледа  като  на  акт  на  приспособяване  към  нашето  общество.  Човек  се
присъединяваше към някоя църква, защото всички хора правеха така. Сега правилата се промениха
и приспособяването  престана да е мотивиращия фактор, когато човек решава дали да стане член
на някоя църква. Всъщност според едно проучване на Галъп се оказва, че огромното мнозинство от
американците са убедени, че могат да бъдат “добри християни”, без да е нужно да са членове на
някоя църква. Наистина, в наше време членуването в църквата е израз на решимост. Начинът, по
който днес мотивирате хората да се присъединят е да им покажете една след друга изгодите от
замяната,  които  ще  получат  като  награда  за  решението  си  да  станат  членове  на  църквата  на
Христос. В Седлбек установихме, че когато разберат значението и изгодите от членството, хората
го приемат с голямо въодушевление. Има много изгоди от членството: (1) То определя човека като
истински вярващ (Еф. 2:19; Рим. 12:5). (2) То обезпечава духовно семейство, което да ги подкрепва
и окуражава в пътуването им с Христос (Гал. 6:1-2; Евр. 10:24-25). (3) То им дава място, където да
открият и за използват своите дарби за служение на Исус (1Кор. 12:4-27). (4) То ги поставя под
духовната  защита  на  определените  от  Бога  лидери  (Евр.  13:17;  Деян.  20:28-29).  (5)  То  им
предоставя средата, където дават отчет за поведението си и от която имат нужда, за да могат да
израстват (Еф. 5:21)

В гл.6 ви предложих да персонализирате целите на църквата си. Това е особено важно, когато
убеждавате посетителите от вашата тълпа да станат членове на църквата. Трябва да подчертавате
факта, че църквата им предлага изгоди, които не могат да намерят на друго място в света: (А)
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Богослужението ви помага да се фокусирате в Бога. То ви подготвя духовно и емоционално за
предстоящата  седмица.  (Б)  Приятелството  с  другите  християни  ви  помага  да  се  справите  с
житейските си проблеми, като ви обезпечава подкрепа и окуражение от другите християни. (В)
Изучаването на Божието слово ви помага да циментирате вярата си и да прилагате библейските
принципи в живота си.  (Г) Евангелизирането ви помага да изпълните мисията си, като спечелвате
нови приятели и семейства за Христос.

Има много аналогии на християнина,  който е  прекъснал връзките си с църквата:  Футболен
играч без отбор; войник без взвод;  тромпетист без оркестър; овца без стадо. Но най-разбираемата
(и най-библейска) аналогия е аналогията на дете без семейство. В 1Тим. за църквата се казва, че тя
е: “Божият дом, който е църквата на живия Бог, опората и основата на истината.” Бог не иска
децата  му да израстват в  изолация едно от друго,  поради което е  създал за  нас едно духовно
семейство  на  земята.  В  Еф.  2:19  Павел  ни напомня:  “Вие вече  не  сте чужденци (за  Бога) и
посетители (за  небесата), а граждани заедно с  Божиите свети хора и  членове  на Божието
семейство. Християнин,  който  е  без  църква  е  сирак.  Важното  е  църквата  де  се  превръща  в
семейство, а не в институция. От 1960-те американците изпитват все по-засилена антипатия към
институциите и изразът “организирана религия” се използва презрително. Въпреки това, хората
изпитват силна потребност за принадлежност към някакво семейство и общество. Редица фактори
спомагат за разцепването на ядрото на семейството в днешната културна среда: високият процент
на разводите, закъснелите бракове, подчертаването на индивидуалността, “алтернативния” начин
на  живот,  факта,  че  жените  работят  извън  дома  и  т.н.  Друга  причина  е  високата  степен  на
мобилност. В нашето мобилно общество хората имат малко корени.  Те вече не са обкръжени от
такива роднини като  лели и чичовци,  баби и  дядовци,  братя  и сестри,  които са предоставяли
обезопасителна мрежа за миналите поколения. Днес в Америка има рекорден брой самотни хора.
Ванс  Пакард  нарича  Америка  “нация,  съставена  от  хора,  които  не  се  познават  помежду си.”
Вследствие  на  това  ние  изживяваме епидемия  на   самотата  в  нашето  общество.  Според едно
допитване на Галъп, 40% от американците признават, че често пъти изпитват силно чувство на
самотност. На практика американците са най-самотните хора на света. Където и да се вгледате, вие
ще откриете доказателства, че хората жадуват за приятелство, за общуване и за усещането, че са
част  от  едно  семейство.  Например,  продавачите  на  бира  твърдят,  че  не  продават  бира,  а
приятелство.  Вече  никъде не  можете да  намерите  реклама на самотно пиещ човек;  рекламите
винаги показват как хората се наслаждават на това, че пият заедно. Обикновено под рекламите се
поставят надписи като: “Не би могло да получите по-добро от това!” Специалистите по рекламата
са установили,  че когато склонните към самотно пиене пиячи достигнат до средна възраст,  те
внезапно закопняват да са в компанията на други хора.  Този стремеж на хората да са част от
някакво общество предоставя на църквата една навременна възможност. Ако превърнем църквата
в едно голямо семейство, в място, където за вас ще се грижат, това ще докосне чувствителната
струна в много самотни сърца.

Създайте задължителен клас за подготвяне на членовете
Многобройни  проучвания  доказват,  че  начина  по  който  хората  стават  членове  на  една

организация оказва огромно влияние върху поведението им, след като станат нейни членове. Това
е валидно и за  начина,  по който хората стават членове на църквата.  Начинът,  по който хората
стават членове на църквата ви ще определя тяхната ефективност като членове през последващите
години. Убеден съм, че най-важният клас в една църква е класът, в който се подготвят бъдещите
членове,  защото  там  се  задава  тонът  и  нивото  на  очакванията  за  всичко  останало,  което  ще
последва. Най-доброто време за предизвикване на силна решимост във вашите членове е момента,
когато те се присъединяват към църквата. Ако изискванията ви към кандидатите за членове на
църквата ви са ниски, след това може да очаквате много малко от вашите членове. Така както един
слаб клас за подготвяне на членове ще изгради една слаба църква, така и един силен клас ще
изгради една силна църква. Забележете, че силен клас не означава продължителен клас. Класът за
подготвяне на бъдещи членове на Седлбек (Клас 101) продължава само 4 часа и те се преподават в
един ден, но въпреки това създават високо ниво на решимост в нашите членове, защото хората,
които успешно преминават през  него научават  точно какво ще се очаква от тях като членове.
Силата на класът за подготвяне на бъдещите членове се определя от съдържанието на неговата
програма и от призива му към решимост, а не от неговата продължителност.

По много причини аз съм убеден, че старшият пастир трябва да преподава в този клас или поне
в част от него. Възможността  кандидатите да се разберат гледната точка на пастира за църквата,
да усетят любовта му към членовете и да се чуят неговата лична решимост да се грижи за тях, да
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ги храни и да ги води е много важна за новите членове. Следваната бележка, написана от един нов
член изразява онова, което много хора са писали за нашия клас за подготвяне на бъдещи членове
на Седлбек: “Скъпи пастир Рик, Благодаря ви, че лично вие преподавате в класът за подготвяне
на  нови  членове.  Много  бях  развълнуван,  когато  чух  как  демонстрирате  своята  любов  и
привързаност към вашето стадо и вашето виждане за бъдещето ни. Докато ви слушахме, на
нас ни се искаше колкото се може по-бързо да преминем успешно през този клас. Представите
които  имахме,  когато  за  пръв  път  влязохме  в  Седлбек  ни  изглеждат  наивни  сега,  когато
разбрахме философията, стратегията и виждането на тази църква. За нас ще бъде привилегия
вие  да  ни водите и  да  се  грижите за нас.  Наистина сме развълнувани,  че  сега  ще намерим
нашето място и ще служим на Бога в Седлбек.”

Някои класове за подготовка на бъдещите членове се занимават с погрешни теми. Програмата
им се базира на духовното израстване или на основната доктрина. Това са много важни неща, но е
много  по-подходящо  те  да  бъдат  изучавани  в  класа  на  новоповярвалите  или  в  класовете  за
християнско учение,  а това са много важни класове,  които трябва да се провеждат отделно от
класа за подготовка на нови членове. Програмата на вашия клас за бъдещи членове трябва да даде
отговор на следните въпроси: Какво представлява църквата? Каква е целта на църквата? Какви са
изгодите за члена на църквата? Какви са изискванията към кандидата за член на църквата?  Какви
са отговорностите на члена на църквата? Каква е гледната точка и стратегията на църквата ви? Как
е организирана църквата? Как мога да участвам в работата на църквата? Какво трябва да правя,
след като стана член?

Ако сте църква, която е насочена към невярващите, трябва да включите в програмата на вашия
клас едно ясно обяснение на спасението, защото много от хората, които искат да станат членове на
църквата ви, по-рано са били невярващи! Ние винаги обясняваме, че вярата в Христос е първото
изискване, за да стане човек член на църквата и имаме членове, които посветиха живота си на
Христос тъкмо по време на този клас за подготовка на бъдещите членове. Има много елементи,
които можете да използвате във вашия клас за бъдещи членове, за да бъде той интересен и пълен с
живот: видеоклипове, работа в малки групи, хранене заедно и т.н. Постарайте се в програмата да
включите много свидетелства на ваши членове, които лично да разказват за историята, ценностите
и посоката на вашата църква. В Седлбек ние даже провеждаме едно състезание в края на курса, по
време  на  което  проверяваме  до  каква  степен  бъдещите  членове  могат  да  посочат  целите  на
църквата ни и някои други важни неща.  Трябва да изисквате кандидатът да завърши успешно
класа за подготвяне на бъдещи членове,  за  да стане член на църквата ви.  Хората,  които не се
интересуват  или не  желаят  да  научат  целите  на  църквата  ви,  нейната  стратегия  и  смисъла  на
членството, не успяват да демонстрират този вид решимост, която се изисква от члена на църквата.
След като не проявяват желание да научат какви са отговорностите на членството, от тях не може
да се очаква, че ще изпълнят тези отговорности, когато станат членове и не би трябвало да им се
разрешава да се присъединяват към църквата. Такива хора биха могли да се присъединят  към
много други църкви, в които изискванията за членство не са толкова високи. Освен това е важно да
се обмисли разделянето на този клас на няколко групи съобразно възрастта на участниците. В
Седлбек ние предлагаме 3 различни възможности за този клас: детска група за деца на възраст 12-
14 години; младежка група за ученици от гимназия и група за възрастните.

Примерен модел
Цел на програма на клас 101: Да се научи смисъла на членуването в Седлбек

Нашето спасение
А. Убедете се, че сте християнин.
Б. Символите на спасението
      а) Смисълът на кръщението
      б) Смисълът на причастието
Нашите твърдения
А. Каква е нашата цел: Защо съществуваме?
Б. Нашата гледна точка: Какво искаме да направим?
В. Нашата вяра: В какво вярваме?
Г. Какви са нашите ценности: Какво практикуваме?
Нашата стратегия
А. Кратка история на Седлбек
Б. До кого се опитваме да стигнем (каква е нашата цел)?
 В. Запознаване с нашия процес за развитие на живота, за да ви   помогнем да израствате.
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 Г. Стратегията на Седлбек
Нашата структура
А. Как е организирана църквата ни, за да расте
Б. Нашите филиали
В. Какво означава да бъдеш член?
Г. Каква е следващата стъпка след присъединяването към църквата?
Въпроси за проверка на наученото

Създайте договор за  членуване.  Защо църквите имат толкова много хора  в  списъците си,
които малко или въобще не дават доказателства за привързаност към Христос и даже за това, че са
християни? Защо за много църкви е трудно да мотивират членовете си да даряват, да служат, да се
молят и да споделят вярата си? Отговорът е, че на членовете е било позволено да се присъединят
към църквата, без да знаят какво ще се очаква от тях. Човек получава това, към което се стреми. В
2Кор. 8:5 Павел говори за два вида даване: “Първо дадоха себе си на Господа и (после)  на нас
според Божията воля.” В Седлбек ние наричаме това първостепенно даване. Човек предава себе
си на Христос, за да бъде спасен и след това се предава на другите християни, ставайки член на
църковното семейство.  В нашата църква ние имаме следното определение на приятелството: “Да
се предаваме един на друг  така,  както сме предали себе си на Исус  Христос.” Исус  казва,  че
любовта ни един към друг трябва да бъде отличителен белег на неговите последователи (Йоан
13:34-35). Убеден съм, че е обвинение срещу християнството факта, че повечето християни могат
да кажат наизуст Йоан 3:16: “Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единствен Син, за
да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот”, но не могат да кажат
наизуст 1Йоан 3:16: “Ето как можем да познаем истинската любов: Исус даде живота си за нас.
Така и ние трябва да дадем своя живот за братята и сестрите си.” Кога за последен път сте
чули посланието на този стих?  В повечето църкви не се говори за развитието на такова ниво на
привързаност един към друг. Изразът “един към друг” е използван повече от 50 пъти в Новия
Завет. На нас ни е заповядано да имаме любов един към друг, за се молим един за друг, да се
окуражаваме един друг, да се наставляваме един друг, да се поздравяваме един друг, да си служим
един на друг, да се учим един друг, да се приемаме един друг, да си отдаваме почест един на друг,
да си носим товарите един на друг, да си прощаваме един на друг, да си пеем един на друг, да се
подчиняваме един на друг и да се развиваме един друг. Всички тези заповеди показват смисъла и
значението на членуването в църквата. Това са отговорностите на члена на църквата. В Седлбек
ние очакваме от нашите членове само онова, за което в Библията е казано ясно, че се очаква от
всички  вярващи.  В  нашия  “Договор  за  членство”  ние  само  обобщаваме  тези  очаквания.  Най-
важната част от брачната церемония е, когато мъжът и жената си разменят клетвите за вярност и
си обещават някои неща пред свидетелите на церемонията и пред Бога. Този договор между тях е
същината на брака. По същия начин същността на членуването в църквата се съдържа в желанието
да  се  придържаме  към  изискванията  на  договора  за  членство.  Това  е  най-важния  елемент  от
програмата  на  класа  за  подготовка  на  бъдещи членове  на  църквата.  През  цялата  библейска  и
църковна история между хората са били сключвани духовни договори за взаимно наставляване и
контролиране.  В Седлбек ние имаме 4 изисквания към бъдещия член: (1) лично признание,  че
Христос е Господ и Спасител; (2) кръщаване чрез потапяне във водата като начин за публично
изразяване на вярата на кръщавания; (3) завършване на класа за подготвяне на бъдещите членове и
(4) подписан документ,  потвърждаващ задължението му да изпълнява изискванията на “Договора
за членство” на Седлбек. Ако все още нямате такъв договор за членство, горещо ви препоръчвам с
молитва да подготвите и приемете в църквата си подобен договор. Той може революционно да
промени  църквата  ви.  Може  би  се  тревожите:  “Ако  възприемем  подписването  на  договор  за
членство, това може да стане причина някои хора да напуснат църквата.” Прав сте. Сигурно ще
има такива хора. Но хората ще напускат църквата ви независимо от това, което правите. Не се
страхувайте от това, че хората напускат църквата. Хората са напускали даже Исус. Чрез договора
за членство поне ще имате възможност да подбирате хората, които ще останат.

Примерен модел
Договор за членство в църквата  Седлбек

Тъй като получих Христос като мой Господ и Спасител и след като бях кръстен, понеже съм
съгласен с определението на целта на църквата Седлбек, с нейната стратегия и структура, сега
се  чувствам воден  от Светия  Дух  да  се  присъединя към семейството на църквата Седлбек.
Правейки това, аз предоставям себе си на Бога и на другите членове, за да правя следното:
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Ще пазя единството на моята църква,  като: … се отнасям с любов към другите членове на
църквата;… отказвам да разпространявам клюки.; … се подчинявам на ръководството на църквата.
“Ето защо нека се стремим към това, което носи мир, и това, което ни помага да се
укрепваме взаимно” (Рим. 12:19). 
“Сега,  след  като  очистихте  душите  си  чрез  подчинение  на  истината,  можете  да
покажете искрена братска любов и да се обичате един друг горещо, от чисто сърце”
(1Пет. 1:22).
“Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се
нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които
ви слушат” (Еф. 4:29).
“Слушайте водачите си  и им се подчинявайте,  защото те бдят за душите ви и ще
отговарят за вас. Така те ще  могат да вършат работата си с радост, а не с болка и
скръб, което няма да ви е от полза” (Евр. 13:17).
Ще  нося  отговорностите  на  моята  църква,  като:…  се  моля  за  нейното  израстване.;  …  каня
невярващи хора да я посещават.; … ще посрещам сърдечно хората, които я посещават.
“…  до  църквата  на  солниците…Винаги  благодарим  на  Бога  за  всички  вас  и  ви
споменаваме в молитвите си…” (1Сол.1:1-2).
“Тогава господарят казал на слугата си: “Тръгни по пътищата и покрай оградите и
убеждавай всички, които срещнеш, да дойдат тук, за да се изпълни къщата ми”(Лука
14:23).
“Затова приемайте се (топло) един друг (в църквата), както Христос ви прие (топло).
Така Бог ще се прослави” (Рим. 15:7).
Ще работя за изпълнение на мисията на църквата, като:… разкривам дарбите и талантите си.;…
като се подготвям да работя под ръководството на моите  пастири.;… като развивам в себе си
сърце на слуга.
“Всеки да използва дарбата, която е получил, за да служи на другите” (1Пет. 4:10).
“(Бог)  самият възложи на едни да бъдат … пастири и учители.  Христос даде тези
дарове, за да подготви светите Божии хора за делото на служението, за укрепването
на Христовото тяло (църквата)” (Еф. 4:11-12).
“Не  вършете  нищо  от  егоистични  амбиции  и  празно  високомерие,  а  със  смирение
гледайте на другите като на по-добри от вас. И нека всеки се грижи не само за нещата,
които засягат лично него, а и за онези, които засягат останалите. Трябва да мислите
както Христос Исус …(който) отказа се от всичко и прие образа на слуга” (Фил. 2:3-5,
7).
Ще  подпомагам  свидетелството  на  моята  църква,  като:…  присъствам  редовно  на  нейните
събирания.; … живея съобразно волята на Бога.; … редовно правя дарения.
“Да не преставаме да се събираме помежду си … и да се подкрепяме помежду си” (Евр.
10:25).
“Само внимавайте да живеете по начин, достоен за Благата вест за Христос (каквото
и да ви се случи)” (Фил. 1:27).
“Нека  всеки  първи  ден  от  седмицата  всеки  от  вас  да  отделя  (пари)  настрана
(пропорционално) според дохода си (и да ги дарява в църквата)” (1Кор. 16:2).
“Всеки десятък от (всичко което сме произвели) … е Господен; свят е Господу” (Левит
27:30).

Накарайте  членовете  на  църквата си да  се  чувстват  специални хора.  Завършването на
класа за подготовка на бъдещи членове не кара хората автоматично да усещат, че принадлежат към
църквата. След като се присъединят към църквата, тези хора имат нуждата да почувстват, че са
топло посрещани и желани,. Те имат нужда да получават одобрение, потвърждение и почит от
църквата ви и да се чувстват специални. Ако сте малка църква, можете да правите това по някакъв
неофициален и интимен начин, но с увеличаването на броя на членовете на църквата ще имате
нужда от създаването на някакви ритуали, които публично да обявяват: “Сега вие сте един от нас!”
Разбира се, кръщаването на новоповярвалият е събитие, което очевидно попада в тази категория.
Нашите  ежемесечни  кръщавания  винаги  са  големи  празненства,  изпълнени  с  много  смях,
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аплодисменти и с радостни възгласи. Ние имаме професионален фотограф, който прави снимка на
всеки новопокръстен малко преди кръщението.  По-късно връчваме на кръстените снимката от
тяхното кръщение и  сертификат  за  кръщението,  поставени в  красива  кожена подвързия,  която
хората са горди да показват. Когато Седлбек беше много по-малка, веднъж на три месеца наемахме
един ресторант и празнувахме с новите членове на църквата. По-старите членове се молеха за
яденето  на  новите  членове.  На  всеки  нов  член  се  отдаваше  почест  и  аплодисменти  и  му се
предоставяше възможност в продължени на 2 минути да свидетелства пред всички присъстващи.
Никога не мога да слушам без сълзи вълнуващите истории за драматични промени в живота на
хората. От години Кей и аз ежемесечно, всяка четвърта неделна вечер посрещаме неофициално в
къщи  хора  от  църквата  на  чаша  кафе.  Наречена  “Разговор  с  пастира,”  тази  среща  е  просто
възможност за новите членове и посетители от предишния месец са се срещнат лично с нас и да
задават  всякакви  въпроси.  Аз  поставям  лист  за  записване  на  желаещите  във  фоайето  преди
неделните служби и първите 30 човека,  които се запишат могат да дойдат у дома.  Разговорът
продължава от 19 до 22 часа. Този прост акт на гостоприемство е довел стотици нови членове и е
поставил  началото  на  много  приятелства,  които  ние  с  Кей  ценим  високо.  Гостоприемството
изгражда една здрава църква. Има много други начини, с помощта на които можете да накарате
членовете си да се чувстват специални, като например изпращането на поздравителни картички за
рождените им дни, празнуването на първата годишнина от присъединяването им към църквата,
отбелязване на други специални дни (рождени дати, сватбени юбилеи, годишнини, завършването
на някакво образование или други  постижения) във вашия църковен информационен бюлетин,
предоставяне на възможност за свидетелстване по време на всяка служба, провеждане на срещи с
персонала  и изпращане на картичка с надпис “Ние се молихме за вас” в отговор на отправени
молби за молитви. Целта е следната: Хората имат нужда от нещо повече от топло ръкостискане в
края на службата, за да почувстват, че наистина принадлежат към църквата.

Създавайте възможности за изграждане на познанства и приятелства. Никога не може да
се каже, че се надценява важността на съдействието, която трябва да оказвате на членовете на
църква,  за  да изграждат приятелства помежду си.  Връзките и отношенията са лепилото,  което
споява църквата в едно цяло.  Приятелствата са ключът за задържане на хората в църквата. Един
приятел ми разказа за едно проучване, което провел в една църква. Когато задал въпроса: “Защо
станахте член на  тази  църква?”,  93 % от  членовете й  дали следния  отговор:  “Станах член на
църквата заради пастира.” После той ги запитал: “А какво ще направите, ако пастира си замине? И
вие ли ще напуснете църквата?” 83 % от хората отговорили “Не.” Когато той ги попитал защо няма
да напуснат църквата, отговорът бил: “Защото тук имам приятели!” Забележете прехвърлянето на
предаността от пастира към другите членове. Това е нормално и здравословно.  Лили Шелър е
извършила  подробно  изследване,  което  показва,  че  колкото  повече  приятели  има  човек  сред
членовете на църквата, толкова по-малка е вероятността той да стани неактивен или да я напусне.
От друга страна, веднъж четох едно изследване, в което 400 човека, които напуснали църквите си
бяха питани защо са направили това. Над 75 % от запитаните казали: “Не усещах някой въобще да
се интересува дали посещавам тази църква или не.” Мит е представата, че за да се чувствате част
от църквата, вие трябва да познавате всеки човек в нея. Средният член на църквата обикновено
познава 60-70 човека от църквата, независимо дали църквата има 200 или 2000 посетители. Не е
необходимо човек да познава всички хора в църквата, за да я възприема като своя църква, но той
задължително трябва да познава някои от членовете й.  Въпреки че някои приятелства възникват
спонтанно,  значението  на  приятелството  за  асимилирането  на  новите  членове  е  толкова
съществено,  че не трябва да се  оставя на случайността.  Не можете просто да се  надявате,  че
членовете на църквата ви ще създадат приятелства помежду си. Вие сте длъжни да окуражавате
изграждането на такива приятелства, да ги планирате, да създавате организация за протичане на
този  процес  и  да  го  облекчавате.  Мислете  как  да  се  подобряват  и  засилват  връзките  и
приятелствата между членовете на църквата ви. Създавайте колкото се може повече възможности
за  хората  да  се  срещат  и  да  се  опознават.  Тъй  като  толкова  много  от  църковните  срещи
представляват просто слушане на лекции, голяма е вероятността в продължение на цяла година
членовете да идват в църквата и да си отиват, без да си създадат приятелство с някой друг член.
Опитвайте  се  да  включвате  в  програмата  на  всяка  църковна  среща  някакви  дейности,  които
подпомагат създаването на приятелства. Това например може да бъде простото подканяне: “А сега
се обърнете към хората около себе си и нека всеки от вас да се запознае с някой непознат до сега
човек и да се опита да научи нещо интересно за него.” Въпреки, че използваме всички срещи и
събития, за да се изграждат приятелства в рамките на църковното ни семейство (вечерни клубове,
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спорт, вечери на игрите, пикници и т.н.),  нашите екскурзии в края на седмицата се оказаха най-
ефикасното  средство  за  създаване  на  нови  приятелства.  Замислете  се  над  това:  Количеството
време, което един човек прекарва заедно с други членове по време на една единствена 48-часова
екскурзия е по-голямо от времето,  което те  прекарват заедно в неделя в  продължение на цяла
година. Ако искате да основете нова църква и горите от желание бързо да създадете приятелства
между членовете й, организирайте екскурзия за цялата църква. Тъй като за повечето хора е трудно
бързо да запомнят имената на новите си познати, особено в една огромна църква,  използвайте
възможно  повече  носенето  на  табелки  с  името  на  човека,  които  се  прикрепват  на  ревера  на
дрехата. Няма нищо по-притеснително от това да не знаеш името на някой член на църквата, с
който се виждаш от години.

Окуражавайте всеки член да се присъедини към някоя малка група.  Когато църквата им
започне да расте, един от най-големите страхове, които членовете имат относно израстването й е
как да запазят усещането за “приятелствата в малката църква.” Противоотровата срещу този страх
е да  създавате малки групи в рамките  на  църквата  си.  Групирането на  хората  според техните
предпочитания може да предостави личната загриженост и внимание, които всеки член заслужава,
независимо  от  това,  колко  голяма  ще  стане  църквата  ви.  Създайте  мрежа  от  малки  групи,
изградени около различни цели, интереси, възрасти, местоположение и по всякакъв друг признак.
За да бъде пределно честен ще ви кажа, че няма никакво значение какво разумно обяснение ще
използвате,  за  да  основавате  нови  групи  –  просто  не  спирайте  да  ги  създавате.  Не  е  голяма
вероятността, че много от новите членове ще се присъединят към съществуващите малки групи.
Новите членове най-добре биват асимилирани от нови групи. Даже можете да поставяте началото
на нова група от участниците в класа за подготовка на нови членове. Новите членове се чувстват
обединени помежду си от факта, че са “нови.” Едно от напътствията, което постоянно повтарям
пред нашия персонал е следното: “Църквата ни постоянно трябва да расте и да става както по-
голяма, така и по-малка.” С това искам да кажа, че сме длъжни да поддържаме равновесие между
срещите на цялата група и срещите в малките групи. И двата вида срещи са важни за здравето на
църквата.  Срещите на цялата църква дават на хората усещането,  че са  част от нещо голямо и
забележително. Те са впечатляващи за невярващите и окуражават членовете на църквата ви. Но не
можете да споделите желанието си другите да се молят за вас пред една тълпа от непознати. От
друга  страна  малките  групи,  в  които  хората  се  подбират  съобразно  предпочитанията  си  са
прекрасна  възможност  за  създаване  на  усещането  на  интимност  и  близко  приятелство.  Там  е
мястото, където всички хора се познават по име и когато липсвате, другите забелязват това. Тъй
като църквата Седлбек съществуваше толкова много години без да има своя сграда,  ние бяхме
принудени да разчитаме много на малките групи относно обучението и приятелството. Въпреки че
сега разполагаме със собствена сграда и парцел с  площ от 290 декара,  ние ще продължим да
използваме домашните събирания на малките групи. 

Има  4  изгоди  от  използването  на  домашните  събирания:  (1)  Те  могат  неограничено  да  се
разширяват (навсякъде има домове). (2) Те не са ограничени от местоположението си (чрез тях
църквата  може  да  покрива  по-голям  район).  (3)  Те  са  демонстрация  на  добро  слугуване  (вие
използвате сгради, за които плащат други хора и така спестявате пари, за да служите по-добре). (4)
Те  създават  условия  за  по-близко  приятелство  (хората  се  чувстват  по-спокойно  в  домашна
обстановка).

Колкото по-голяма израства църквата ви, толкова по-важни стават малките групи, защото те
изпълняват функциите на пастирската загриженост. Те предоставят условия за лични контакти, от
които всички хора изпитват нужда, особено по време на изпитание. В Седлбек обичаме да казваме,
че цялата църква прилича на огромен кораб, а малките групи са като спасителните му лодки. Не
разполагам с място за да обяснявам подробно нашата стратегия и структура за малките групи,
поради това ще кажа само следното: Малките групи са най-резултатния начин, чрез който можете
да  затворите  задната  врата  на  църквата  си,  през  която  хората  я  напускат.  Ние  никога  не  се
страхуваме, че ще ни напуснат хора, които са свързани с някоя малка група, защото знаем, че тези
хора са наистина възприети в църквата.

Поддържайте  отворени линиите  за  комуникация.  Съществено важно  е  в  църквата  да  се
създадат линии за комуникация. Хората имат склонност да са подозрителни към нещата, за които
не  са  информирани.  Информираните  членове  са  ефективни  членове,  поради  това
неинформираните членове,  независимо от таланта  си не  могат  да направят  много.  Създавайте
излишък  от  капацитет  във  вашата  комуникационна  система,  като  създавате  няколко  канала  за
разпространение  на  вътрешноцърковната  информация.  В  Седлбек  ние  използваме  всички
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възможни  средства,  за  да  разпространяваме  важните  съобщения  в  църквата:  факсове,  гласова
поща, видеозаписи, бюлетини, аудиозаписи, пощенски картички, даже интернет! (нашият адрес в
интернет  е  //www.saddleback.com).  Така  както  е  важен  обмена  на  информация  в  посоката  от
ръководството към членовете на църквата, толкова е важен е и обмена на информация в обратната
посока – от членовете към ръководството. Информацията задължително трябва да протича и в
двете посоки. В Пр. 27:23 се казва: “Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, и грижи
се за добитъка си.” Най-важното стадо е Божието стадо, поради което ние обръщаме специално
внимание на онова,  което става с  него.  Ние използваме регистрационни карти,  Обаждания по
телефона за изразяване на загриженост и доклади от нещатните пастири, за да контролираме пулса
на нашето църковно семейство.  (1)  Карта за регистрация и за добре дошли.  Вече разказах (в
гл.14) как  използваме тази карта в службата, насочена към евангелизиране на невярващите. Тя е
невероятно средство за комуникация, като се вземе предвид нейната простота. С нейна помощ
всеки човек може да ми пише по всяко време. Тъй като членовете ни знаят, че четем тези карти и
се отнасяме сериозно към тях, ние имаме постоянен поток от постъпваща информация. С тяхното
обработване се занимават две секретарки на пълен работен ден и десетина доброволци, но тази
карта позволява на персонала ни да стои “близо до клиента.” (2) Обаждания на загриженост. Те
биват четири вида: “За установяване на контакт,” “За оказване на помощ,” “За установяване на
връзка,” и “За окуражаване.” Нещатните пастири редовно се свързват по телефона със всеки член,
за да питат какво става в живота му. Пастирите се обаждат вечер в домовете на хората и ги питат:
(1) Как живеете? (2) Имате ли някакви молби за молитва? (3) Имате ли нещо, за което искате да
съобщим на пастир Рик или на някой член от  ръководството?  За да  се  осигури събирането и
записването на точна информация, всеки член  на този екип си води бележки в един формуляр. В
края на обаждането те информират хората за предстоящите събирания и събития в църквата или за
други църковни новини. Това просто е друг начин за запазване на контакта с нашите членове и да
казваме, че ние “се грижим.” (3)  Доклади от нещатните пастири.  Това са писмени доклади от
нещатните пастири, които водят малките групи. Доклада ни дава обратна информация за здравето
на малката група и за онова какво се случва в живота на отделните хора.

Ние сме заедно в живота. 
Завършвайки тази глава, посветена на членството, искам да подчертая важността постоянно да

подчертавате  общностната  природа  на  християнския  живот  пред  членовете  на  църквата  си.
Проповядвайте за нея, поучавайте за нея и говорете за нея с членовете на църквата. Ние сме част
от една общност. Ние имаме нужда един от друг. Ние сме свързани помежду си, като части от едно
тяло.  Ние  сме  едно  семейство!  Почти  ежедневно  получавам  писма  от  хора,  които  са  се
присъединили към нашата църква и усещат оздравителната сила на общността. Завършвам с едно
писмо, което получих наскоро:   “Скъпи пастир Рик, От много години мълчаливо носех болката на
един физически недъг. Преди година, след като изживях една ужасна загуба, аз се преместих да
живея  тук.  Откъснат  от  средата  си,  аз  се  чувствах  много  самотен  и  плаках  много  в
продължение на 3 седмици. Най-накрая реших, че може би трябва да се опитам да посещавам
някоя църква.  От мигът,  в  който за пръв път посетих службата на Седлбек,  аз  усетих,  че
мястото ми е тук.  Накратко казано,  Христос стана реален за мен и аз се присъединих към
нашата църква и сега вземам участие в едно служение, което напълно ме задоволява. Харесва ми
да бъда част от църквата! Знам, че всеки си има различна болка, но всички ние имаме нужда от
Бога. Без църковното семейство болката ми беше почти непоносима. Когато завърших класа за
подготвяне на бъдещи членове,  трябваше с мъка да удържам сълзите си от радост, когато
казвахте, че Седлбек е едно семейство. Тя наистина е семейство! Толкова съм благодарен заради
моите братя и сестри тук и заради църквата, която мога да нарека мой дом!”

Глава 18 

Как да създаваме зрели членове?

“Христос даде тези дарове, за да подготви светите Божии хора за делото на
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служението, за укрепване на Христовото тяло” (Еф. 4:12)

“За това се молим: да станете съвършени” (2Кор.13:9)

Новият Завет много ясно казва, че Божията воля за всеки вярващ е да стане духовно зрял. Бог
иска  от  нас  да  растем.  В  Еф.  4:14-15  Павел  казва:  “за  да  не  бъдем  вече  невръстни  деца,
подхвърляни насам-натам от вълните и носени от вятъра на всякакви учения, чрез коварството
на  хората  и  измамните  им планове.  Нека  вместо  това  с  любов  да  говорим истината и  да
израстваме, за да станем подобни на Христос във всяко отношение.” Крайната цел на духовното
израстване е да станем като Исус.  Божият план за нас още от самото начало е бил да приличаме на
неговия Син. “Още преди сътворението на света той познаваше хората, които предварително
отдели да бъдат подобни на неговия Син,  за да може Божия Син да бъде първородния сред
братя и сестри” (Рим. 8:29).  Бог иска всеки вярващ да развива в себе си характер, подобен на
характера на Христос.  Големият въпрос е:  “Как се осъществява духовното израстване? Как се
превръщаме в зрели вярващи в Христос?”

Митове  относно  духовното  израстване.  Преди  да  разкажа  за  стратегията  на  Седлбек  за
развиването на вярващите към зрелост, аз искам да разсея някои популярни, но погрешни идеи за
духовното  израстване  и  зрялост.  За  всяка  стратегия  е  важно  да  бъде  базирана  върху точната
информация.

Мит  1:  Духовното  израстване  става  автоматично,  след  като  човек  бъде  роден  отново.
Много  църкви  не  притежават  организиран  план  за  развиване  на  новоповярвалите  и  нямат
разбираема  стратегия  за  развитие  на  членовете  си  към  зрелост.  Те  оставят  тези  неща  на
случайността,  считайки че е  достатъчно християните да посещават църковните служби и така
автоматично ще израстват до зрелостта,.  Тези църкви си мислят, че всичко което са длъжни да
правят е да окуражават хората да се появяват на събиранията им и работата ще бъде свършена.
Очевидно е, че това не е вярно.  Духовното израстване просто не  става изведнъж, когато човек
бъде спасен, даже ако редовно посещава службите на църквата. Църквите са пълни с хора, които са
присъствали на службите им през целия си живот, но все още са духовни бебета. Един новоприет
член  не  е  като  един  зрял  член.  В  нашата  диаграма  на  “Процесът  за  израстване”  задачата  за
научаване на хората да възприемат навиците,  които са нужни за  духовната зрелост е наречена
“отвеждане на хората до втора база.” Духовното израстване не става автоматично с течение на
времето.  Авторът на “Евреи” тъжно отбелязва:  “Би трябвало сега вече вие да сте учители,  а
отново имате нужда някой да ви учи на основните начала на Божиите учения; нуждаете се от
мляко,  а  не  от  твърда  храна”  (Евр.  5:12)!  Милиони  християни  остаряват,  без  да  израстват
духовно.   А истината е следната  : Духовното израстване е плод на целенасочена работа. То изисква
решимост и полагането на усилия за израстване. Човек задължително трябва да иска да израсне, да
е решен да порасне и да прави усилия, за да порасне. Последователството на Христос започва с
вземането на решение. Не е нужно това да е някакво сложно решение, достатъчно е да е искрено.
Последователите сигурно не разбират всички последици от решението си да вървят след Христос.
Те просто изразяват желанието си да го следват. Исус взема това просто, но искрено решение и
започва да гради върху него. Във Фил 2:12-13 се казва: “продължавайте делото си и постигнете
вашето спасение със страх и търпение. Защото Бог е този, който ви вдъхва желание да правите
това, което го радва, и ви дава сили да го осъществите.” Забележете че се казва да “постигнете”,
а не да “работите за” вашето спасение. Няма нищо, което вие можете да добавите към онова, което
Христос вече е направил за вашето спасение. В тези стихове Павел говори за духовното израстване
на хората, които вече са спасени. Важното е да се разбира, че Бог участва в нашето израстване, но
и ние вземаме активно участие,  а  не сме  пасивни.  Превръщането ни в  подобие  на  Христос  е
резултат от постоянните усилия, които полагаме. Ние ставаме такива, каквито искаме да станем!
Точно така както решимостта да изпълняваме Великата Заповед и Великото Поръчение ще доведе
до израстването на една голяма църква, това е начина за израстването на един велик Християнин.
Ако липсва желание за  израстване,  всеки наблюдаван растеж е плод на случайността,  а не на
целенасочената работа. Духовното израстване е твърде важна работа и не трябва да бъде оставяна
на прищявките на случайните обстоятелства. Духовното израстване, което води до зрелост започва
с тази решимост, която е описана в Рим. 6:13: “не позволявайте никаква част от вашето тяло да
бъде  използвана  като  оръдие  на  греха  в  служба  на  злото.  Служете  на  Бога  като  хора,
възкръснали от мъртвите и живи сега.  Нека телата ви бъдат оръдия на Бога в  служба на
доброто.”  Мит  2:  Духовното  израстване  е  тайнство  и  до  зрелостта  достигат  само някои
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избрани хора. Споменете в наши дни думата “духовност” и много хора си представят образа на
човек  в  бяла  дреха,  седнал  в  позата  на  йога,  обгърнат  от  пушека  на  горящи  благовония  и
мърморещ нещо със затворени очи. Други си представят християнски мъченици или монаси, които
са  се  отделили  от  реалния  свят,  предоставяйки  себе  си  на  жестока  бедност,  целомъдрие  и
уединение. За нещастие много християни считат, че духовната зрелост е толкова недостижима за
тях, че въобще не се опитват да я достигнат. Те имат подобна тайнствена и идеализирана идея за
това,  какво  представлява  зрелия  християнин.  Тези  хора  вярват,  че  зрелостта  е  само  за
“суперсветите”  християни.  Някои биографии на християнски светци донякъде  са  отговорни за
съществуването  на  този  мит,  защото  полират  и  правят  блестящ  образа  на  светците,  с  което
създават внушението, че ако човек не се моли по 10 часа на ден, ако не отиде да живее в джунглата
и ако не планира да умре като мъченик, въобще не трябва да си помисля, че може да стигне до
зрелостта. Подобна представа е доста обезкуражаваща за обикновения вярващ, който счита, че
трябва да се задоволи с това да бъде “второкласен” християнин. Истината е следната  :   Духовното
израстване е много практично  . Всеки вярващ може да израсне до зрелостта, ако създаде в себе си
навиците, които са необходими за духовното израстване. Трябва да премахнем тайнствеността от
духовното израстване, като го разчленим на практични и ежедневни навици. Павел често сравнява
тренирането в християнски живот с начина, по който атлетите поддържат формата си. Харесва ми
казаното в 1Тим. 4:7: “Избягвай светските глупави митове и непрекъснато се учи да служиш на
Бога”  (в  един  друг  превод:  “Отделяй  време и  полагай  усилия,  за  да  си  постоянно  в  духовна
подготвеност.”) Пътят към духовната подготвеност е толкова практичен, колкото е практичен и
пътя към физическата подготвеност. Всеки човек може да стане физически подготвен, ако редовно
изпълнява определени упражнения и се придържа към добри здравни навици. По същия начин,
духовната подготвеност е просто нещо, което е свързано с научаването на определени духовни
упражнения  и  с  възприемането  на  дисциплината  те  да  се  изпълняват  до  тогава,  докато  се
превърнат в навици.  Характерът се изгражда чрез навиците, които човек е създал в себе си. В
Седлбек поставяме голямо ударение върху създаването на духовни навици. 

Мит 3: До духовната зрелост може да се стигне за един миг, достатъчно е човек да намери
правилния “ключ”.  Това е популярна, но погрешна представа. От заглавията на някои от най-
добре продаваните християнски книги човек стига до заключението, че много християни вярват в
този мит. Книги, които обещават “четири лесни стъпки към зрелостта” или “ключът за незабавна
святост” подсилват мита, че християнския характер може да бъде достигнат за една нощ. Много
искрени  християни  прекарват  целия  си  живот  в  старателно  търсене  на  някакво  изживяване,
някаква  конференция,  някаква  среща,  някаква  книга,  някаква  аудиокасета  или  някаква  проста
истина, която незабавно ще ги превърне в зрели вярващи.  Подобни търсения са безплодни. Ние
имаме нескафе, бързо приготвяни картофи, а напоследък и методи за незабавно намаляване на
телесното  тегло,  но  не  съществува  такова  нещо  като  незабавна  духовна  зрелост.  Истината  е
следната  :    Духовното  израстване  представлява  процес,  който  отнема  време.  Точно  така,  както
позволил на Исус Навин и на израилтяните да завладяват Обещаната Земя “малко по малко” (Втор.
7:22),  така Бог използва един постепенен процес на промяна,  за  да ни оформя по подобие на
образа на Христос.  Няма преки пътища до зрелостта. Достигането до нея е бавен процес. В Еф
4:13  се  казва:  “докато  всички  ние…станем  зрели  хора,  достигайки  висотата  на  Христос  в
неговото съвършенство”  (в  друг  превод:  “докато стигнем до такава реална зрелост –  тази
мярка на развитие, която се изразява чрез “пълнота в Христос”). Изразът, че зрелостта е мястото,
до което трябва да стигнем ни навежда на представата, че става въпрос за пътуване. Независимо от
желанието ни да ускорим процеса, духовното израстване е пътуване, което продължава цял живот.
Аз изразходвах много времето си,  опитвайки се да разбера основните съставни части на този
процес и да открия прост начин да ги обясня, за да могат членовете ни да го разберат и запомнят.
Убеден съм, че вярващите израстват по-бързо, когато им предоставите пътека, по която да растат.
В резултат на тези търсения се роди философията на Седлбек за наставление, която сме нарекли
“Процес  за  развитие  на  живота.”  Процесът  за  развитие  на  живота  използва  като  аналогия
бейзболното игрище, защото този символ е универсално разбираем в Америка. За хората е лесно
да разберат как искаме да узряват, когато видят километричния камък, поставен до всяка база. Ние
обясняваме на членовете си, че целта ни е да се придвижат през базите на живота. Ние искаме
“Сам от Седлбек” да отбележи точки! Както казах в гл. 8, (в бейзбола) вие не получавате точки за
бегачите,  които са останали в първоначалната база до края на играта! Поради този причина в
Седлбек имаме определен по един пастир, който се грижи за всяка от базите: членство, зрелост,
служение и мисионерско служение. Всеки от тях играе ролята на “треньор на базата” – човек,



124

който помага на бегачите да стигнат безопасно до следващата база. Ако успеете да убедите хората
относно важността от набирането на точки и ако им осигурите треньор при всяка база, тогава за
тях  е  много  по-лесно  да  стигнат  до  последната  база.   Ако  водите  хората  към  решението  да
израстват  духовно,  ако  ги  учите  на  някои  основни  навици  и  им  давайте  наставления,  докато
напредват по пътя си към съответната база, вие може да се надявате, че ще ги видите как израстват.

Мит 4: Духовното израстване на човека се измерва чрез онова, което знае.  Много църкви
оценяват духовната зрелост само на базата на това, колко добре членовете им познават героите от
Библията, как обясняват откъсите от Библията, как цитират наизуст стихове от Библията и как
обясняват библейската религия. Способността да се обсъжда религиозната доктрина се счита от
някои хора за неоспоримо доказателство за духовността. Но независимо, че знаенето на Библията
е основата за духовната зрелост, то не е обобщаващ измерител за зрелостта. Истината е следната  :
духовната  зрелост  се  демонстрира  повече  чрез  поведението,  отколкото  чрез  говоренето .
Християнският  живот  не  е  просто  въпрос  на  вярване  и  убеденост,  а  в  него  се  включва  и
поведението  и  характера.  Вярата  задължително  трябва  да  бъде  подкрепена  от  поведението.
Постъпките ни трябва да се в хармония с вярата ни. На много места в Новият Завет се казва, че
действията  и  поведението ни разкриват  нашата  зрелост  много  по-изразително от  онова,  което
говорим. В Яков 2:18 пределно откровено се казва: “Някой може да каже: “Възможно е да имаш
вяра и да не вършиш добри дела.” Ще му отговоря: “Покажи ми вярата си без дела, а аз ще ти
покажа моята вяра чрез делата си.” Освен това Яков казва: “Този от вас, който е мъдър и учен,
трябва да покаже своята мъдрост чрез доброто си държание, чрез делата си, извършени със
смирението, което носи мъдростта” (Як. 3:13).  Ако вярата ви не е променила вашия стил на
живот,  вашата  вяра  няма  голяма  стойност.  Павел  е  вярвал  в  обединяването  на  вярата  с
поведението. Във всяко от писмата си той подчертава колко важно е да практикуваме това, в което
вярваме. В Еф. 5:8 се казва: “Казвам това, защото имаше време, когато тънехте в тъмнина, но
сега  сте  изпълнени  със  светлина  в  Господа.  Живейте  като  хора,  които  принадлежат  на
светлината.” Исус се е изразил най-сбито от всички: “По плодовете им ще ги познаете” (Мат.
7:16). Плодът, а не знанията изявяват личната зрялост на човека. Ако не прилагаме на практика
онова,  което  знаем,  ние  глупаво  строим  къща  върху  пясък  (виж  Мат.  7:24-27).  Както  вече
споменах,  познаването на Библията  е  просто едно от измеренията на духовното израстване.  В
допълнение,  ние можем да  измерваме зрелостта  чрез  гледната  точка,  убедеността,  уменията  и
характера  на  човека.  Тези  “Пет  нива  на  обучение”  представляват  строителните  блокове  за
духовното  израстване,  които  използваме  в  нашата  църква  Седлбек.  В  следващата  част  ще  ви
разкажа  какво  правим,  за  да  създаваме  последователи,  които  са  силни  във  всяка  от  тези  пет
области. Една от реалните опасности, вследствие на която човек може да притежава познание, но
да  му  липсват  останалите  четири  компонента  е  гордостта.  В  1Кор.  8:1  се  казва:  “Знанието
възгордява, а любовта укрепява.” Познанието трябва да бъде облагородено от характера. Някои от
хората с най-плътско поведение, които познавам притежават забележителни познания за Библията.
Те могат да тълкуват всеки откъс и да дават определение на всяко учение, но въпреки това им
липсва любов, считат се за безгрешни и имат критично отношение към другите хора. Невъзможно
е човек да е горд и в същото време да е духовно зрял.

Петте  нива  на  обучението  (измерители  на  зрелостта):  (1)Познание.  (2)  Виждане.  (3)
Убеденост. (4) Умения. (5) Характер. Другата опасност от притежаването на познание е това, че то
повишава отговорността. “Всеки, който знае кое е добро, но не го прави, извършва грях” (Як. 4:17).
Успоредно с по-задълбоченото познаване на Божието Слово върви и по-строгото осъждане, ако
човек не успее да приложи наученото в живота си. Това е причината, поради която се нуждаем от
убеденост  и  характер,  за  да  прилагаме  на  практика  онова,  което  знаем.  Всяка  стратегия  за
изграждане на вярващите, която ще създаде вашата църква задължително трябва да им помага не
само да научават Словото, но освен това да го обичат и да живеят в хармония с казаното в него.

Мит 5: Духовното израстване е личен проблем, в който другите не трябва да се месят.
Идолопоклонството  на  индивидуализма  в  американската  култура  оказва  влияние  даже  върху
начина,  по  който  се  отнасяме  към  духовното  си  израстване.  Голямата  част  от  ученията  за
духовното  формиране  имат  склонността  да  бъдат  егоцентрични,  защото  не  обръщат  никакво
внимание на връзките с останалите християни. Такъв подход напълно противоречи на Библията и
пренебрегва много от казаното в Новия Завет. Истината е следната: За да израстват, християните
имат нужда от връзки помежду си. Ние не израстваме изолирано от другите хора, а се развиваме в
условията на приятелството. Това се подчертава на много места в Новия Завет. В Евр. 10:24-25 се
казва: “Да се отнасяме с разбиране един към друг и да се насърчаваме към любов и добри дела. Да
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не преставаме да се събираме, какъвто навик имат някои, и да се подкрепяме помежду си.” Бог
иска  от  нас  да  израстваме  в  семейна  среда.  В  миналата  глава  посочих,  че  отношенията  са
“лепилото”, което държи хората привързани към църквата ви. Но връзките между хората играят
още по-важна роля при придвижването им към зрелостта. Приятелските отношения са абсолютно
задължителни, за да има духовно израстване. Библията ни учи, че на християнина не е дадено да
избира,  дали  да  бъде  приятел  с  другите  християни  –  това  е  задължително  изискване .  Онези
християни, които не са свързани с любовни връзки с други вярващи не се подчиняват на заповедта
за общение помежду ни, която ни е дадена от Божието Слово. Йоан ни казва, че доказателството,
че вървим в светлината е това, да имаме “общение един с друг” (1Йоан 1:7). Ако нямате редовни
срещи  и  приятелски  отношения  с  други  вярващи,  вие  трябва  сериозно  да  се  запитате,  дали
наистина вървите в светлината. Освен това Йоан ни казва, че ако не обичаме другите вярващи, ние
трябва да си задаваме въпроса,  дали наистина сме спасени. “Ние знаем, че  сме преминали от
смърт  към  живот,  защото  обичаме  братята  и  сестрите  си.  Който  не  обича,  остава  в
смъртта” (1Йоан 3:14). Ако връзките ни с другите вярващи са толкова важни, защо църквите не
поставят по-голямо ударение върху приятелството? Качеството на вашата връзка с Христос може
да си проличи в качеството на връзката ви с другите вярващи. “Който казва: “Обичам Бога,” а
мрази брат си, е лъжец. Лъжец е, защото който не обича брат си, когото е видял, не може да
обича Бога, когото не е виждал” (1Йоан 4:20). Забележете, че Йоан казва “не може да обича
Бога” Не е възможно да обичате Бога, ако не обичате неговите деца.  Освен това Исус ни учи, че
ако човек няма приятелство със своя брат, преклонението му пред Бога е безполезно (виж. Мат.
5:23-24).  Християнинът не може да бъде във връзка с Бога и в същото време да не поддържа
връзка с другите вярващите. Една от причините, поради която много от християните никога не са
свидетелствали е, че те не знаят как да се изграждат приятелски отношения с хората. Тъй като
никога не са  били част  от някоя малка група или не са  имали приятелства,  те  не притежават
достатъчно умения в изграждането на приятелски връзки.  Такива хора не могат да се свързват с
невярващите, защото не могат да се свържат даже с вярващите. Хората трябва да бъдат учени как
да създават приятелства. Въпреки, че това на пръв поглед е очевидно, твърде малко църкви отделят
време, за да учат членовете си как да се свързват и да се отнасят помежду си.

Мит 6: За да израства, човек се нуждае само от Библията.  Много евангелски църкви са
изградени върху този мит. Аз ги наричам “църква-класна стая.” Тези вид църкви имат склонността
да  се  подчиняват  предимно  на  дейността  на  лявото  полукълбо  на  мозъка  и  най-вече  да  се
фокусират  върху  познанието.  Те  поставят  ударението  върху  изучаването  на  съдържанието  и
учението на Библията, но почти не обръщат внимание на чувствата на вярващите, на начина им на
живот и на развитие на отношенията  помежду им. Според една много известна “църква-класна
стая”, всичко от което се нуждае човек, за да бъде духовно зрял е да носи “учението на челото си.”
Истината е следната: За да постигне духовната зрелост, човек трябва да изживее много духовни
изпитания. Истинската духовна зрелост включва в себе си изискването за наличие на сърце, което
се прекланя и възхвалява Бога, което създава и се радва на любовните отношения с другите хора,
което използва своите таланти и дарби в служба на другите и което споделя вярата си с изгубените
хора.  Всяка  църковна  стратегия  за  довеждане  на  хората  до  зрелостта  задължително трябва  да
включва  следните  неща:  преклонение,  приятелство,  изучаване  на  Библията,  евангелизация  и
служение. С други думи, духовно израстване се постига чрез вземането на участие във всичките
тези цели на църквата. Зрелите християни правят нещо повече от това да изучават християнския
начин на живот – те живеят по този начин. Тъй като някои християни правят грешката да придават
прекалено голямо значение на  емоционалните си  изживявания,  че  даже пренебрегват  здравото
библейско учение, много евангелски църкви принизяват ролята на изживяванията при духовното
израстване. Те са прекомерно критични към възхвалите, които други християнски групи отдават на
емоционалните  изживявания,  че  даже  премахват  всяко  подчертаване  на  изживяното  и  гледат
подозрително на всеки разказ за случки от живота, особено ако са плод на чувствата. Тъжното е,
че така се отрича факта, че Бог е създал хората не само с разум, но и с чувства. Бог не напразно ни
е  дал  възможността  да  чувстваме.  Когато  премахвате  всички  изживявания  от  процеса  на
израстване на християнина, на вас не ви остава нищо друго освен едно стерилно интелектуално
учение, което може да бъде изучавано, но на което човек  не може да се наслаждава или да го
прилага на в живота си.  Във Втор.  11:2 се казва:  “И признайте днес – (защото не говоря на
чадата ви, които не познаха и които не видяха наказанието, нанесено от Господа вашия Бог,
величията Му, силната Му ръка и издигната Му мишца” (в друг превод: “Спомнете си днес какво
сте научили за Бога от собствения си опит в отношенията си с него.”) Опитът е велик учител.
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Всъщност има някои уроци, които човек може да научи само чрез опита. Харесва ми казаното в
Пр. 20:30:  “Бой, който наранява и удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото,
очистват от злото.” (в друг превод: “Понякога трябва да преживеем нещо болезнено, което да
ни накара да променим живота си.”) Веднъж чух известния библейски учител Ген Гетц да казва:
“Само за себе си изучаването на Библията няма да доведе до духовност. Всъщност, ако не бъде
прилагано и практикувано, то ще стане причина за плътско поведение.” Самият аз съм се убедил в
правотата на това твърдение. Ако изучаването на Библията не е съпроводено със служение, това
създава християни, които имат критично поведение и духовна гордост. Ако християнството беше
някаква  философия,  тогава  изучаването  й  щеше  да  бъде  нашето  основно  занимание.  Но
християнството представлява връзки, отношения и живот. Думите, които най-често се използват, за
да се опише християнския живот са: любов, даване, вяра и служение. Исус не е казал: “Аз дойдох,
за да можете да се учите.” Всъщност, думата “учение” се среща само няколко пъти в Новия Завет.
Но ако погледне в седмичните програми на много църкви, човек ще остане с впечатлението, че
единственото  задължение  на  християнина  е  да  присъства  на  заниманията  за  изучаване  на
Библията.  Последното  нещо,  от  което  много  вярващи  се  нуждаят  е  още  едно  изучаване  на
Библията.  Те вече знаят много повече от онова, което прилагат на практика. Това, от което имат
нужда е служение и опит в евангелизацията, където ще могат да прилагат онова, което вече знаят.
Вярващите имат нужда от опит в отношенията (например в малка група), където  могат да бъдат
държани отговорни защо не прилагат в живота си онова, което вече са научили. Християните се
нуждаят от опит в изпълненото със смисъл преклонение пред Бога, където да могат да изразят
възхитата си от Бога заради онова, което вече знаят. Яков е трябвало да предупреждава първите
християни: “Бъдете изпълнители, а не само слушатели на Божието слово, иначе сами себе си
заблуждавате” (Як. 1:22). Има една стара илюстрация за езерото, което се превръща в блато, ако
водата само се влива в него, но от него нищо не изтича. Когато поведението на един християнин се
състои само в получаване на библейски познания,  но от него нищо не изтича под формата на
служение  или  евангелизация,  духовно  израстване  на  такъв  християнин  се  преустановява.
Впечатляване без прилагане в живота на наученото води до отчаяние (Impession without expression
leads to depression).  Църквите правят много лоша услуга на членовете си, когато ги натоварват
толкова много със задачи, свързани с подготвянето на следващото библейско изучаване, че на тях
не им остава време да прилагат на практика онова, което са научили в предишния урок.  Хората
подреждат записките си в папките и забравят уроците, преди да са в състояние да ги усвоят и да ги
приложат на практика, като при това си мислят, че израстват, защото тетрадките им със записки
стават все по-дебели. Всичко това е глупост и заблуда. Моля ви, не си мислете, че аз не ценя
изучаването  на  Библията.  Тъкмо  обратното  е  вярното.  Аз  съм  написал  книга  наръчник  за
изучаване на Библията: “Динамични методи за изучаване на Библията.” За да бъдем последователи
на Христос, ние сме длъжни да се придържаме към Словото. Но казвам, че е погрешно да се счита,
че само изучаването ще ни доведе до зрелостта. Изучаването е само една от съставните части на
процеса на узряването. За да израстват, в добавка към изучаването на Библията, хората имат нужда
от житейски опит. Църквата трябва да има балансирана стратегия за развитие на вярващите, за да
могат те да стигат до зрелостта.

Как да създадете собствена стратегия? Стратегията на Седлбек за развитие на вярващите до
зрелостта  се  основава  на  онези  6  истини,  които  определих  като  антитеза  на  всеки  мит.  Ние
вярваме,  че духовното израстване започва с вземането на решението и е постепенен процес,  в
който се включва изграждането на навици. Този процес се измерва чрез петте нива на обучение и
се стимулира чрез връзките и приятелствата и изисква участие в работата по изпълнението на
всички пет цели на църквата. 

Повишете нивото на решимост.  Винаги съм харесвал името, с което Елтън Трюблъд нарича
църквата:  “Компанията  на  решените.”  Би  било  чудесно,  ако  всяка  църква  се  прочуваше
благодарение  на  решимостта  на  членовете  си.  За  нещастие,  често  пъти  църквите  биват
поддържани  от  комитети,  съвети  и  комисии,  а  не  от  решимостта  на  членовете  си.  Един  от
начините, с помощта на който можете да оцените дали църквата ви узрява духовно е да проверите,
дали с течение на времето повишавате изискванията си при подбора на църковните лидери, дали
изисквате те да имат по-задълбочено ниво на подчинение на Христос и по-силна решимост за
духовно израстване. Например, когато за пръв път основахме Седлбек, единственото ни изискване
към хората, които искаха да работят в неделното училище за деца беше да имат топло отношение
към тях.  С течение на годините ние значително повишихме изискванията си! Ние се отнасяме по
същия начин към всички останали пастири, музиканти и с хората, участващи в други форми на
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служение.  Всеки път, когато повишавате изискванията си към ръководителите,  вие в известна
степен повишавате изискванията към всеки член от църквата. Така както се казва в поговорката:
“Приливната вълна повдига всички лодки в пристанището.” Концентрирайте се върху повишаване
на нивото на решимостта на вашите лидери,  а  не върху онези,  които имат най-ниско ниво на
решимост  от  тълпата,  даже  не  върху хората,  които  притежават  средно  ниво  на  решимост  от
църквата ви. Вие ще установите, че когато повишавате изискванията си за решимост към онези,
които  заемат  най-видимите  места  в  ръководството,  това  повишава  изискванията  към  всички
останали членове. Как да накарате хората да се посветят на процеса на духовното израстване?  (1)
Вие трябва да призовавате хората за вземат решение да израстват. Ако не приканвате хората
да израстват, това няма да стане. А ако не приканвате вашите членове да израстват духовно, бъдете
сигурен, че други групи ще го направят: граждански организации, политически партии, клубове и
т.н.  Въпросът не е в това, дали хората трябва да имат пристрастеност, а в това, към какво ще се
пристрастят.  Ако  църквата  не  приканва  към  решимост  да  се  израства  и  ако  не  очаква  такава
решимост от хората, хората ще стигнат до извода, че онова, което прави църквата е не толкова
важно, колкото останалите им занимания. За мен е учудващо, че много обществени организации
предявяват повече изисквания към членовете си отколкото църквите. Ако някога сте бил родител
на дете, което иска да играе в Детската Лига (по американски футбол), вие знаете, че когато детето
ви  се  запише  да  играе  в  нея,  от  вас  се  изисква  да  демонстрирате  голяма  решимост  и  да  му
обезпечавате условия за почивки и възстановяване, транспорт и награди, да участие финансово в
организирането на партита в случай на победи и всичко това в допълнение към изискването да
присъствате на мачовете. Няма никаква доброволност във вашето участие! Един от най-полезните
неща, които църквата може да направи за хората е да ги подпомогне да си изяснят какви решения
могат да вземат и към кое от тях да се стремят. Причината, поради която имаме толкова слаби
християни е, че те са полу-решени и посветени на много каузи, вместо да се посветят на нещата,
които  са  най-важни.  Пречката  за  духовното  израстване  на  толкова  много  хора  е  липсата  на
решителност, но и пристрастяването към твърде много неща е погрешно нещо. Хората трябва да
бъдат учени да вземат мъдри решения. (2) Приканвайте хората насаме към голяма посветеност.
Исус  винаги  е  приканвал  ясно  и  насаме  към  посветеност  и  решимост.  Той  въобще  не  се  е
притеснявал  да  приканва  хората  да  изоставят  всичко  останало  и  да  го  последват.  Интересен
феномен е,  че  често пъти към колкото по-голяма решимост и посветеност призовавате хората,
толкова  по-голям  отговор  ще  получавате.  Хората  искат  да  се  посветят  да  правят  нещо,  което
придава значимост на живота им. Те отговарят на задълженията, които придават смисъл на живота
им и биват привличани от предизвикателни предложения, които им дават нова перспектива. За
разлика от това, често пъти хората не се чувстват мотиви ни от слаби призиви и дребнави молби за
помощ. Исус е знаел това, когато в Лука 14:33 е казал: “По същия начин, всеки един от вас трябва
да се откаже от всичко, което има, иначе не може да бъде мой ученик.”  Исус е искал пълно
посвещение.  Една  неделя,  когато  завършвах  проповедта  си,  аз  раздадох  на  присъстващите
специална анкетна карта наречена “Решение за посвещаване на живота си на Исус” и помолих
хората да посветят целия си живот на Спасителя:: времето си, парите си, амбициите си, навиците
си, връзките и приятелствата си, кариерата си, дома си и енергията си. За мен беше удивително не
това, че получихме хиляди карти с положителен отговор, а че 177 от тези карти бяха подписани от
хора, които никога не бяха попълвали някоя от нашите регистрационни карти, въпреки че според
техния отговор от години бяха посещавали църквата ни! Тези 177 човека просто никога не бяха
почувствали,  че  си  заслужава  да  си  губят  времето,  за  да  попълват  нашата  ежеседмична
регистрационна  карта.  Понякога  е  по-лесно  да  се  предизвика  по-голяма  вместо  по-малка
решимост. Някои пастири се страхуват да отправят призиви към хората за голяма посветеност, тъй
като се опасяват, че ще прогонят вярващите от църквата. Но хората не се дразнят, когато бъдат
призовани към голяма решителност, ако зад нея седи някаква велика цел. Важното е да се помни
разликата,  че  хората  отговарят  на  страстно  изразената  перспектива,  а  не  на  нуждата.  Това  е
причината,  поради  която  много  кампании  за  служение  се  провалят:  Те  са  фокусирани  върху
нуждите на църквата, а би трябвало да фокусират върху перспективата и виждането за църквата.
(3)  Бъдете конкретен, когато отправяте призив за посветеност. Друг ключ за създаването на
решителност е да бъдете конкретен. Кажете на хората точно какво се очаква от тях. В Седлбек,
вместо да казваме: “Посветете живота си на Христос,” ние обясняваме подробно какво означава
това.  Ние  молим хората  да  се  посветят  на  Христос,  след  това  да  се  кръстят,  после  да  станат
членове на църквата, след това да си създадат навици насочени към зрелостта, след това да служат
и най-накрая да изпълнят мисията на живота си. Както вече обясних, ние сме подготвили четири
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вида  договори,  в  които  точно  е  обяснено  какво  представлява  всяко  от  тези  решения.(4)
Обяснявайте изгодите от посвещаването. Друг ключ за създаването на посветени хора е да се
посочват изгодите от посветеността. Бог прави това на много места в Библията. Толкова много от
заповедите в Писанията съдържат в себе си чудни обещания,  които са неразделна част от тях.
Когато  се  подчиняваме  на  Бога,  в  края  на  краищата  ние  винаги  биваме  дарявани  с  много
благословии. Винаги се старайте да изяснявате личните изгоди, изгодите за семейството, изгодите
за  църквата,  като  тяло  на  Христос  и  за  обществото  като  цяло,  както  и  вечните  изгоди  от
посвещаването на духовното израстване.  Хората наистина имат вродено желание да се учат, да
израстват и да се усъвършенстват, но понякога трябва да събудите това желание, като ясно обявите
целите  на  вашето  обучение  и  етапите  на  израстването,  като  изяснявате  тяхната  стойност  и
изгодите  от  тях.   Понякога  се  възхищавам  от  начина,  по  който  специалистите  по  рекламата
превръщат такива обичайни продукти като дезодорант, миещ препарат или сапун да звучат така,
като че ли те ще придадат на живота ви нов смисъл, енергия и радост. Авторите на рекламата са
майстори в опаковането. Колко иронично е, че църквата притежава истинската тайна за това как да
имаме смисъл, чувство за значимост и задоволство от живота, но ние често я представяме толкова
несръчно, неразбираемо и непривлекателно. Сравнете качеството на църковното рекламиране с
рекламите за нещо друго и незабавно ще се установите разликата. В началото на класовете 101,
201, 301 и 401 ние показваме ценностите и изгодите на участниците, като казваме: “Ето това ще
направи този клас за вас.” Ние ясно обясняваме изгодите от изпълняването на изискванията на
всеки от четирите вида договори. (5) Работете за подсилване  на решимостта, а не за нейното
отслабване.  Въпреки  че  казвате  на  хората  накъде  ги  водите  (като  ги  призовавате  към голяма
решителност), важно е да се започва с такова ниво на посветеност, което те са в състояние да
постигнат, независимо от това, колко ниско и слабо то може да ви изглежда. (бел. на преводача:
Както  се  казва  в  една  китайска  поговорка:  “На  дълъг  път  се  тръгва  с  малка  крачка.”)  Ние
предизвикваме хората да вземат решение и след това да израснат, за да го изпълнят. Това е подобно
на решението човек да реши да стане родител.  Много малко хора се чувстват компетентни да
бъдат  родители  преди  да  се  роди  първото  им  дете.  Но  по  някакъв  начин,  след  като  вземат
решението да имат дете и то се роди, майката и бащата израстват до ролята да бъдат родители.
Напълно в реда на нещата е пътя до голямата цел да бъде разделен на по-малки стъпки и хората да
се придвижват стъпка по стъпка напред. Както вече видяхте, това е идеята, върху която е изграден
“Процеса за развитие на живота” (оприличен като бейзболно игрище). Ние не очакваме, че за една
нощ хората ще израснат от нивото новоповярвали до нивото на Били Греъм или на Майка Тереза –
ние ги караме да вървят с бебешки стъпки. Когато използваме бейзболното игрище като нагледна
илюстрация на духовното израстване, хората могат да видят докъде са стигнали и още колко им
остава да вървят. Важно е да се празнува всеки път, когато някой реши да се израсне духовно, за да
стигне до следващото ниво на посветеност. Способността да се вземат и изпълняват решенията е
белег  на  зрялост,  заради  която  хората  заслужават  да  бъдат  почитани  и  награждавани.
Организирайте празненства, на които да можете публично да обявите това израстване. В края на
всяка  година  ние  провеждаме  тържество,  на  което  поздравяваме  всички,  които  за  подписали
договора за зрелост или са го подновили за още една година. Тези тържества пораждат в хората
чувството, че са постигнали нещо значително, а това ги мотивира да продължават още повече да
се  развиват.  По  този  повод  веднъж  един  човек  ми  каза  следното:  “От  30  години  посещавам
неделното училище. Дали някога ще го завърша?” По време на тези тържества за честване давайте
възможност на хората да свидетелстват за това, как повишената им решимост да следват и да се
подчиняват на Христос е благословила живота им. Чел съм много статии и книги,  в  които се
твърди, че сегашното поколение няма да се посвети на нищо. Но това съвсем не е вярно! Хората
очакват да получат нещо, което да е равностойно на решимостта им. Те са по-загрижени в избора
на онова,  на което да посветят живота си,  защото има голямо разнообразие от възможности и
предложения.  Сегашното поколение отчаяно се нуждае от нещо, на което си заслужава човек да
посвети живота си.
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Образец на Договор за израстване 
Помагайте на хората да развиват в себе си навици за духовно израстване. Най-практичния

и мощен начин за насочване на вярващите в посоката на духовната зрялост е да им се помага да
усвояват  навици,  които  способстват  за  духовното  им  израстване.  Ние  използваме  думата
“навиците,”  която  е  синоним  на  “духовна  дисциплинираност”,  защото  тя  звучи  по-малко
заплашително за новоповярвалите. Въпреки, че преподаваме, че се изисква дисциплина, за да бъде
човек последовател на Исус, ние сме убедени, че на тези навици трябва да се наслаждаваме, а не
да гледаме на тях като на бреме, което трябва да се носи. Ние не искаме хората да се страхуват от
духовните  упражнения,  които ще ги  заздравят  и ще ги  развият.  Достоевски  е  казал:  “Втората
половина на човешкия живот се състои от навици, които човек е изградил през първата половина
от живота си.” А Паскал е казал: “Силата на добрите качества на един човек се измерва от онези
нещата,  които  той  прави  по  навик.”  Хората  са  същества,  които  се  отличават  помежду си  по
навиците си. Ако не култивирате в себе си добри навици, ние неизбежно ще култивирате  лоши
навици.  Съществуват  десетки  добри  навици,  които  трябва  да  усвоим,  докато  израстваме  до
духовната зрялост. При съставянето на програмата на клас 201 аз мислих дълго, за да определя
онези фундаментални навици,  които задължително трябва да бъдат  усвоени,  за  да се  създадат
условия за израстване на вярващия. Какви са минималните изисквания? Кои са основните навици,
които  създават  условия  за  раждането  на  всички  останали?  Докато  проучвах  този  въпрос,  аз
постоянно се връщах към навиците, които оказват влияние върху времето ни, парите ни и върху
връзките ни. Ако признаем господството на Христос в тези три области от живота ни, тогава той
наистина ще ни ръководи. Програмата на клас 201 “Откриване на духовната зрялост” се фокусира
върху начините за изграждане на 4 основни навици в обучавания: навика за времето, прекарвано с
Божието Слово,  навика да се моли, навика да дава 10% от дохода си за църквата и навика на
приятелството.  Те  са  базирани  на  твърденията,  направени  от  Исус,  които  определят  какво
представлява  неговия последовател:  ученикът се  подчинява  на Божието Слово (Йоан 8:31-32);
ученикът се моли и принася плод (Йоан 15:7-8); ученикът не е роб на притежаваното от него (Лука
14:33); ученикът изразява любовта си към другите вярващи (Йоан 13:34-35). След като отговори на
всички  въпроси  какво,  защо,  кога  и  как,  свързани  с  тези  4  навици,  класът  се  запознава  с
практическите стъпки насочени към започването и поддържането на други навици. В Неем. 9:38 се
казва, че целия народ е направи заедно един духовен договор, написал го е и след това помолил
лидерите да го подпишат, като свидетели на случилото се.  В края на клас 201 ние завършваме
програмата, като всеки човек подписва договор за зрелост. Подписаните бланки се събират, аз ги
подписвам като свидетел, след това ги опаковаме с ламинирана подвързия и ги връщаме на хората,
за  да  могат  да  ги  носят  в  портмонетата  си.  Всяка  година  ние  подновяваме  тези  договори  и
издаваме нови карти.  Установихме,  че годишното подновяване на договорите подсилва хората,
които са обезкуражени или са прекратили навиците си, за да имат възможност за нов старт. Дали
хората, които завършват клас 201 излизат като зрели християни? Разбира се, не. Тъкмо поради това
този клас е наречен “Откриване на духовната зрялост”. Неговата цел е да накара хората да тръгнат
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да по духовния път.  Те се  посвещават на процеса и на основните навици,  които са нужни за
израстването.  Въпреки  че  ще  се  борят  по  пътя,  хората  напускат  класа  постоянно  променени.
Винаги е много вълнуващ момента, когато хората от всеки клас подчиняват своето време, парите
си и връзките си на Христос. 

Създайте  балансирана   програма  за  християнско  обучение.  По-рано  споменах,  че  съм
убеден,  че има 5 измерители за  духовното израстване:  познание,  виждане убеденост,  умения и
характер.  Тези  5  нива  на  обучение  са  строителните  блокове  на  духовната  зрелост.  Нашата
програма за християнско изучаване в  Седлбек е изградена около тези нива на обучение.  Няма
място, за да разказвам за всички различни курсове, предлагани от нашия Институт за развитие на
живота, но искам да обясня как създадохме една ключова програма, чиято цел беше да облекчава
всяко  ниво  на  обучение.  (1)  Познаване  на  Словото.  За  да  започнете  създаването  на  учебна
програма за  духовно израстване,  вие  трябва да  си  зададете две  въпроса:  “Какво е  това,  което
хората вече знаят?” и “Какво трябва да знаят?” В една църква, която расте основно за сметка на
биологичния растеж (т.е. чрез обръщане към Бога на децата на членовете на църквата) или чрез
привличане на християни от други църкви, много хора би трябвало да имат достатъчно познание
за  Библията.  Но  положението  е  съвсем  различно  в  църква,  която  е  създадена  да  работи  с
невярващи хора.  Не можете да очаквате,  че  новите членове на църквата  ви ще знаят нещо за
Библията и поради това сте длъжни да започнете от нулата. По време на последното ежемесечно
кръщаване ние кръстихме 63 новоповярвали, включително един бивш будист, един бивш мормон,
един  човек  от  юдейски  произход  и  една  бивша  католическа  монахиня.  Когато  добавяте  към
църквата си както християни от други деноминации, така и бивши невярващи, вие трябва да се
справяте със една странна смес. Непознаването на Библията е почти универсално разпространено
между всички невярващи. Те даже не знаят най-известните истории или герои от Библията. Том
Холидей, нашият пастир, който води екипа, занимаващ се с програмата за зрелост, ми разказа за
скорошния си разговор, който имал с един новоповярвал, който се борел с изпитания в живота си.
Том  отворил  Библията  си  на  Яков  1  и  му обяснил  целта  на  изпитанията.  Човекът  изглеждал
задоволен, но на излизане от стаята казал на Том: “Мислех си, че изпитанията ми са последица от
някои мои грехове от предишния ми живот.” Том разбрал, че човекът има нужда от нещо повече от
обяснение  за  целта  на  изпитанията.  Той  имал  нужда  да  разбере  библейската  гледна  точка  за
живота. На нивото на “Познанието” църквата ви трябва редовно да предлага на новоповярвалите
курсове  за  изучаване  на  Библията,  на  Стария  и  на  Новия  Завет.  Веднъж  ни  се  наложи  в
продължение на 27 срещи в сряда вечер да се занимаваме с всяка от 27 книги от Новия Завет.
Съществуват голям брои прекрасни изследвания на Библията,  включително широко известните
библейски семинари Walk Thru. Най-голямата програма на Седлбек за придобиване на познание за
Библията е 9-месечен курс, написан и преподаван от нашите доброволни учители. Той се нарича
“Изучаване на Словото.” На английски думата  WORD е акроним на четирите дейности от това
библейско изучаване:  Wonder about it (задавай въпроси за текста);  Observe it (подчинявай се на
Библията); Reflect on it (размишлявай над текста) и Do it (прилагай наученото в живота си)! Това
курс се основава на методите, които съм описал в моята книга “Динамични методи за изучаване на
Библията.” Всеки урок включва домашно упражнение с цел извършване на собствени изследвания,
лекция и събиране в малки групи за обсъждане на домашните работи. Всяка година курса започва
през септември и завършва през юни следващата година. Заниманията по тази програма са два
пъти седмично за жените и веднъж седмично за мъжете.  Въпреки че всяка книга от Библията е
важна, в Седлбек ние изискваме членовете ни задължително да изучат 5 “основни” книги, преди
да  започнат  да  изучават  нещо  друго  от  Библията.  Тези  пет  основни  книги  са:  Битие,  Йоан,
Римляни,  Ефесяни  и Яков.  (2)  Виждане.  Виждането представлява разбиране на нещо,  защото
гледате на него като на част от една по-голяма картина. Това е способността да си представяте как
си взаимодействат нещата и след това да стигате до заключение за относителната им важност. В
духовен смисъл това означава да се гледа на живота от Божията гледна точка. В Библията думите
“разбиране”,  “мъдрост”  и  “различаване”  имат  връзка  с  “виждането.”  Противоположността  на
виждането е “втвърдяване на сърцето,” “слепота” и “глупост.” В Пс. 103:7 се казва: “(Бог) направи
Моисея  да  познае  пътищата  Му  и  израилтяните  делата  Му.”  Израилтяните  са  получили
способността да виждат онова,  което прави Бог,  но на Моисей е била дадена способността да
разбира “защо” Бог прави това. Това е разликата между “познанието” и “виждането.” Познанието
представлява  научаване  на  онова,  което  Бог  е  казал  и  направил.  Виждането  представлява
разбиране защо Бог е казал или направил нещо. Виждането дава отговор на въпросите “защо” от
ежедневието ни. Библията ни учи, че на невярващите им липсва духовно виждане, както и това, че
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липсата на виждане е доказателство за духовна незрялост. Бог постоянно се оплаквал от народа на
Израел заради това, че им липсва виждане и много от пророците са порицавали хората заради тази
слабост. За разлика от това, наличието на виждане е отличителна черта на духовната зрелост. В
Евр. 5:14 се казва: “А твърдата храна е за зрели хора, които чрез постоянно практикуване са
обучили духовните си сетива да различават доброто от злото.” Има много изгоди от научаването
да се гледа от Божията гледна точка, но аз ще спомена само четири от тях: 

(А)  Виждането ни кара повече да обичаме Бога.   Колкото по добре разбираме природата и
пътищата на Бога, толкова повече го обичаме. Павел се моли: “Моля се да можете заедно с всички
свети  Божии  хора  да  разберете  ширината,  дължината,  височината  и  дълбочината  на
Христовата любов” (Еф. 3:18). (2) Виждането ни помага да се съпротивяваме на изкушението.
Когато поглеждаме на една ситуация от гледната точка на Бога, ние разбираме че дълготрайните
последици от греха са много по-големи от краткотрайното удоволствие, което грехът може да ни
осигури. Без виждането ние ще се подчиняваме на естествените си прищявки. “Има път, който се
вижда прав на човека, но краят му е пътища към смъртта” (Пр. 14:12). (3) Виждането помага
за  издържането  на  изпитанията.  Когато  гледаме  на  живота  от  гледната  точка  на  Бога,  ние
разбираме “че във всичко Бог работи за доброто на онези, които го обичат” (Рим. 8:28) и “че
чрез  тях (изпитанията)  се  проверява  вярата  ви  и  се  учите  на  търпение”  (в  друг  превод:
“изпитанието  на  вярата  ви  усъвършенства  виждането”)  (Як.  1:3).  Виждането  е  една  от
причините, поради които Исус да е бил в състояние да издържи изпитанията на Кръста (виж Евр.
12:2). Той е пренебрегнал болката заради радостта, която го е очаквала след това. (4) Виждането
ни предпазва от грешка. Ако някога е имало време, когато християните трябва да се държат за
истината, това е сегашния момент. Ние живеем в общество, което отхвърля абсолютната истина и
приема,  че  всяка  възможност  е  еднакво  валидна.  Плурализмът  създаде  една  много  объркана
култура.  Проблемът не е в това, че нашата култура не вярва в нищо, а в това, че тя вярва във
всичко. Синкретизма (неспособността да се прави разлика, примирението и обединението между
различни религиозни учения въз основа само на допирните им точки) е най-опасният ни враг!

Това от което отчаяно имаме нужда в наши дни са пастири и учители, които ясно преподават
Божията  гледна  точка  –  за  работата,  за  парите,  за  удоволствията,  за  доброто  и  злото,  за
отношенията ни с другите хора и за всички други основни неща от живота. “Това е така, за да не
бъдем  вече  невръстни  деца,  подхвърляни  насам-натам  от  вълните  и  носени  от  вятъра  на
всякакви учения чрез коварството на хората и измамните им планове” (Еф. 4:14) (в един друг
превод се казва, че когато имаме Божието виждане “ние повече няма да бъдем като децата, вечно
променяйки решенията си относно онова, в което вярваме, поради това че някой ни казва нещо
различно или откровено ни лъже и прави лъжата да звучи като истина.”) Виждането придава
стабилност  на  живота  на  хората.  Програмата  на  Седлбек  за  обучение  във  виждане  се  нарича
“Виждане за живота”. Тя представлява особено важен и систематизиран курс по теология, който
беше написан от жена ми Кей и нашия пастир Том Холидей, който отговаря за Духовната Зрелост в
църквата. “Виждане за живота” обхваща 12 важни християнски учения и се преподава два пъти
седмично за 27 седмици от Кей и учители-доброволци в нашата църква. Формата на обучение са
лекции, придружени от обсъждания в малките групи.

Примерен модел
Основни вярвания

Учение                       Основно виждане
Бог Бог е по-голям и по-добър отколкото мога да си представя. 
Исус Исус е Бог, който ни се е разкрил.
Свети Дух Това е Бог, който сега живее в мен и чрез мен.
Откровение Библията  е  Божията  безпогрешна  инструкция  за  начина,  по  който

трябва да живеем.
Създание Нищо не е възникнало “случайно.” Бог е създал всичко.
Спасение Милостта е единствения начин, за да имаме връзка с Бога.
Святост Божията воля за нас е да израстваме в приликата си с Христос.
Добро и лошо Бог позволява на лошото да ни предостави възможност за избор. Бог

може да създаде добро даже от лошите събития.
Вечността Смъртта е не само края, а началото. Небесата и ада са реални места.
Църквата Единствената истинска световна “суперсила” е църквата. Тя ще трае
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вечно.
Молитва Молитвата може да направи всичко, което Бог може да направи.
Второто пришествие Исус ще дойде отново, за да съди света и да събере своите деца.

(Б)  Убеденост. Тълковните речници обикновено дефинират убедеността като “целенасочена
или силна вяра”, но убедеността е нещо много повече от това. В нея се включват вашите ценности,
посветеността  ви  и  мотивациите  ви.  Харесва  ми  дефиницията,  която  веднъж  даде  Хауард
Хендрикс: “Вярата е нещо с което сте готови да се  съгласите. Убедеността е нещо, заради което
сте  готови  да  умрете.” Това,  че  знае  какво да  направи  (познанието),  защо да  го  направи
(виждането)  и  как да  го  направи  (уменията)  са  напълно  безполезни,  ако  човек  не  притежава
решителността (убедеността), която да го мотивира да го прави! Когато човек стане християнин,
той често прави неща просто защото останалите християни около него му предлагат да ги прави
или му служат като пример, за да ги прави. Човек може да се моли, да чете Библията, да посещава
църковните служби, защото следва примера на другите. Това е прекрасно поведение за един млад
християнин, защото и малките деца се учат по същия начин. Обаче когато човек порасне, накрая
той  изгражда  в  себе  си  собствени  съображения  за  начина,  по  който  живее.  Убедеността  в
Библейското учение е от решаваща важност за духовното израстване и зрелост на човека. Една от
най-хубавите песни на 1980-те е “Karma Chameleon” от Бой Джордж. В един неин стих се казва
следното:  “Аз  съм  човек  без  убеждения.”  Тъжното  е,  че  има  много  хора,  чиито  ценности  са
погребани, чиито приоритети са в безпорядък и чиито привързаности са слаби. Веднъж Джеймс
Гордон казал: “Човек без убеждения е слаб като врата, която виси само на една панта.” Човек без
убеждения се оставя на благоволението на случайността. Ако той не може да определи кое е важно
и  как  трябва  да  живее,  други  хора  ще  решат  вместо  него.  Хората  без  убеденост  често  пъти
неразумно вървят след тълпата. Вярвам, че Павел е имал предвид убедеността, когато в говори в
Рим. 12:2: “И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като
непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и
каквото е добро, угодно на него и съвършено” (в един друг превод: “Не позволявайте на света да
ви напъха в собствения си калъп, а позволете на Бога да ви създаде отново, за да се промени
изцяло  манталитета  ви.)  Църквата  задължително  трябва  да  учи  хората  да  имат  убеденост  в
Библията, за да са в състояние да се противопоставят на светските ценности, на чието въздействие
вярващите са изложени постоянно. Както се казва в една стара поговорка: “Ако не защитава нещо
конкретно, човек попада под влиянието на каквото и да е.” Каква ирония се крие във факта, че
хората често изпитват силна привързаност към дребни каузи (футбол, мода и т.н), а имат слаба
привързаност към големите каузи (кое е добро и кое е зло).  Убедеността ни помага да работим
упорито за духовното си израстване. За израстването са нужни време и усилия. Ако не притежават
силно желание да израстват,  хората се обезкуражават и се предават.  Никой не се опитва да се
справи с някаква трудна задача, ако не е убеден, че има добро основание да го прави. Църквата
може да учи хората как да се молят, как да изучават Библията и как да свидетелстват, но ако на
хората им липсва нужната убеденост,  те няма да се придържат здраво към тези неща. Хората,
които за добро или лошо са оказали голямо влияние на този свят съвсем не са били най-умните,
най-богатите или най-образованите. Това са били хора със силна и дълбока убеденост. Карл Маркс,
Махатма Ганди, Буда, Колумб и Мартин Лутер са само част от хората, които са променили лицето
на света, защото са били убедени в това, което правят. През 1943 година 100.000 млади хора в
кафяви ризи изпълнили Олимпийския стадион в Мюнхен, Германия, най-големия стадион на света
по  онова  време.  С  телата  си  те  оформили  един  надпис,  предназначен  за  човека,  стоящ  на
трибуната. Надписът гласял: “Хитлер, ние сме твой.” Тяхната решимост им позволила да завладеят
Европа.  След години група млади китайски студенти си постави за цел да научи наизуст и да
приложи в живота философията, изложена в една малка червена книжка, наречена “Цитатите на
Председателя Мао.” В резултат на това се случи Културната Революция, която и до ден днешен
държи повече от 1 млрд. човека от най-голямата държава в света под игото на комунизма. Ето това
е силата на убедеността! Животът на Исус е бил ръководен от убедеността му, че е изпратен, за да
върши волята на Отца си. Тази убеденост създала в него дълбоката представа за целта на живота
му, която не му позволила да бъде отклонен от предложенията на другите хора. За да получите
представа за убедеността на Исус, проучете всички места в Евангелията, където Исус е използвал
изразът: “Аз трябва.” Когато хората станат толкова силно убедени, колкото е бил Христос, те също
ще развият в себе си представата за цел в живота. Убедеността притежава качеството да привлича
хората към себе си, което обяснява популярността на много култове. Учението на култа може да е
погрешно и често пъти нелогично, но хората вярват в него с голяма убеденост. Без ясна и силна
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решимост църквите никога няма да предизвикат в хората онова ниво на убеденост, което заслужава
Христос.  Ние трябва да изгаряме от убедеността,  че  Божието царство е най-великата кауза  на
света. Ванс Хавнер е казвал: “Исус изисква от последователите си по-голяма вярност от всеки друг
диктатор. Разликата се състои в това, че Исус има правото да изисква такава вярност.” В Седлбек
ние преподаваме за убедеността в Библията във всяка програма, клас, семинар или проповед, но
убедеността е нещо, което се усвоява колкото повече се учи. Тя се разпространява най-добре чрез
отношенията. Убедеността е заразителна: хората се заразяват от нея, когато са в обкръжението на
други  хора,  които  са  убедени.  Това  е  основната  причина,  поради  която  ние  подчертаваме
важността на малките групи в “Процесът за  израстване.”  Близките отношения с  убедени хора
често  пъти  имат  по-голямо  влияние  от  това  просто  да  се  слуша  една  проповед,  изричана  с
убеденост.

(В)  Умения. Уменията,  това  са  способностите  да  се  прави нещо с  лекота  и  точност.  Човек
развива  в  себе  си  някакво  умение  не  като  слуша  някаква  лекция,  а  като  се  упражнява.  В
християнския живот има някои умения, които човек трябва да развие в себе си, ако иска да стигне
до зрелостта: умения да изучава Библията, да служи, да свидетелства, да завързва приятелства и да
общува с  другите хора,  да управлява времето си и много други.  Уменията ни показват как да
вървим  по  пътя  на  духовния  растеж.  Познанието  и  виждането  са  свързани  със  знаенето.
Убедеността и характера са свързани със съществуването. Уменията са свързани с правенето, с
действията. Ние трябва да бъдем “изпълнители, а не само слушатели на Божието слово” (Як.
1:22). Действията ни доказват,  че ние сме част от Божието семейство. Исус е казал:  “Майка и
братя ми са тези, които чуват Божието слово и му се подчиняват” (Лука 8:21).  В наши дни
много вярващи са разочаровани, защото знаят какво да правят, но никога не са били учени как да
го правят. Те са слушали много проповеди за важността да се изучава Библията, но никой не им е
показал как да го правят. Те са били карани да се чувстват виновни заради молитвения си живот,
но никой не е отделял време да им обясни как да си направят списък на нещата, заради които да се
молят, как да възхваляват Божия характер, като използват неговите имена или как да се застъпват
за другите хора. Увещаване без обясняване води до разочарование. (Exhortation without explanation
leads to frustration.) Когато увещаваме хората да направят нещо, ние сме длъжни да им обясним как
точно да го направят. Ако искате църквата ви да произвежда ефикасни християни, вие сте длъжни
да  ги  научите  на  необходимите  умения  за  християнски  живот  и  служение.  Тайната  на
резултатността  е  в  уменията.  Спомнете  си  стихът,  за  който  говорих  в  гл.2:  “Ако  се  затъпи
желязото  и  не  се  наточи  острието му,  тогава  трябва  да  се  напряга  повече  със  силата;  а
мъдростта е полезна за напътстване” (Екл. 10:10) Или с други думи казано:  “Ако брадвата е
тъпа и острието й не е наточено, ще е необходима повече сила, но умението ще донесе успех.”
Програмата на Седлбек за развиване на уменията се нарича “Семинари за научаване на житейски
умения.” Обикновено те са с продължителност от четири до осем часа и нормално се провеждат в
един ден.  Ние сме установили, че за  хората е по-удобно да отделят продължителен период от
време през един ден, вместо да посещават занимания, които са с продължителност 1 час седмично
и траят 6 седмици. Обаче понякога разтягаме някои семинари в продължение на седмици, когато в
тях има твърде много материал, за да бъде обхванат за един ден. Всеки семинар се фокусира върху
едно  единствено  умение,  като  например:  как  да  се  изучава  Библията,  как  да  се  молим  по-
ефективно,  как  да  се  справяме  с  изкушението,  как  да  отделяме  време  за  служение  и  как  да
общуваме с другите хора. Ние сме определили 9 основни умения, които сме убедени, че са нужни
на всеки християнин,  но освен това предлагаме семинари за  придобиване и на други умения,
когато преценим, че те са от особена важност за нашата църква.

(Г) Характер. Придобиването на характер, който прилича на характера на Христос е крайна цел
на  християнското  обучение.  Ако  обучението е  насочено  към  нещо друго,  това  означава  да  се
пропусне целта за духовно израстване. Ние трябва да “станем зрели хора, достигайки висотата
на Христос в неговото съвършенство” (Еф. 4:13).  Създаването на характер,  който прилича на
характера на Христос е най-сериозната задача за целия ни живот, защото това е основното нещо,
което ще вземем с нас във вечността. В своята Проповед на планината Исус обяснява пределно
ясно, че вечните награди на небето ще се основават на характера, който ще развием в себе си и
който ще демонстрираме тук на земята. Това означава, че целта на всичките ни учения трябва да
бъде промяна на живота, а не само предоставянето на информация. Павел казал на Тимоти, че
целта на неговото учение е било да изгражда характера на обучаваните от него хора: “А целта на
тази заповед е любов, която идва от чисто сърце, чиста съвест и искрена вяра” (1Тим. 1:5).
Павел казал на Тит да прави същото нещо: “Но ти винаги говори онова, което е в съгласие с
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правилното учение” (Тит 2:1)  (в друг превод: “Но ти трябва да ги учиш на такъв характер,
който произтича от здравото учение.”)  Характерът  не  се  изгражда в  класната стая,  а  се
оформя в житейското ежедневие.  Изучаването на Библията в класната стая е просто мястото,
където човек разбира отделните качествата на характера и се научава как да ги изгражда в себе си.
Когато разберем как Бог използва обстоятелствата в живота ни, за да усъвършенства характера ни,
ние  ще  бъдам  в  състояние  да  реагираме  правилно,  когато  Бог  ни  постави  в  ситуация,  която
изгражда характера ни. Усъвършенстването на характера винаги е въпрос на избор. Когато правим
правилният избор, характера ни става все повече подобен на характера на Христос. Ние развиваме
характера  си,  когато  избираме  да  отговорим  на  една  ситуация  по  Божия  начин,  а  не  да  се
подчиняваме на природните си наклонности. Аз съм написал една книга за плодовете на Светия
Дух,  наречена  “Силата  да  променяте  живота  си,”  която  по-подробно  обяснява  тази  идея.  Ако
искате да разберете как изглежда характера на Христос, едно добро място, откъдето можете да
започнете е списъка с деветте черти на характера, посочени от Павел в Гал. 5:22-23: “А плодът на
Духа е любов, радост, мир, търпение, благост, доброта, вярност, тактичност, въздържание.”
Плодът на Духа е прекрасна илюстрация на характера на Христос, който е притежавал всичките
тези девет качества. Ако искате да изградите в себе си характер като характера на Христос, вие
също трябва  да  проявявате тези  качества в  живота  си.  Как Бог  произвежда плодът на Духа  в
живота ни? Като ни поставя в точно противоположните ситуации и ни предоставя възможността
да правим своя избор! Бог ни учи как наистина да обичаме, като поставя около нас хора, които е
трудно да бъдат обичани, защото не е нужно човек да има добър характер, за да обича хората,
които са добри. Той ни учи да се радваме, докато сме в тъжни ситуации.  Радостта е вътрешно
състояние на духа, а щастието зависи от онова, което става около нас, поради което радостта не е
подвластна на външните обстоятелства. Той изгражда мир в нас, като ни поставя сред хаоса, за да
се научим да му вярваме. (Защото не е необходимо човек да има характер, за да бъде в мир, когато
всичко става според волята му.) Бог е много повече загрижен за характера ни, а не за условията в
които живеем. Той е планирал да ни направи безгрешни, а не да ни глези. По тази причина той
позволява  да  се  случват  всички  обстоятелства,  които  изграждат  характера  ни:  конфликти,
разочарования,  трудности,  изкушения,  периоди  на  безплодие  и  забавяне  при  намирането  на
спасителния изход от страданието.  Основната отговорност на вашата програма за  християнско
обучение е да предостави на хората ви познанията, виждането, убедеността и уменията, от които
ще се нуждаят, за да се справят с тези ситуации. Ако направите това, хората ще развиват характера
си. Преди един век Самюел Смайлс е стигнал до следното заключение: “Посей една мисъл и ще
пожънеш действие; посей едно действие и ще пожънеш навик; посей навик и ще пожънеш
характер;  посей характер  и  ще  пожънеш съдба.”  Съществува  логична  последователност  за
изграждане  на  познание,  виждане,  убеденост,  умения  и  характер.  Вие  трябва  да  започнете  с
фундамента на познанието. Тъй като духовното израстване се базира на Божието Слово, първото
ниво  на  обучението  има  за  цел  да  придобиете  работещо познание  за  Библията.  Виждането  и
убедеността задължително трябва да се базират на Библията. Върху познаването на Словото вие
добавяте виждането. Колкото по-добре знаете Божието Слово, толкова повече започвате да гледате
на живота от Божията гледна точка. Убеждението по естествен път пониква от виждането. След
като започне да гледа на нещата от гледната точка на Бога, човек изгражда в себе си библейска
убеденост. Разбирането на целта и плана на Бога за вашия живот променя мотивациите ви. След
това  убедеността  ви  дава  мотивация  да  поддържате  духовните  си  навици.  Най-накрая,  чрез
повторението  тези  навици  се  превръщат  в  умения.  Човек  повече  не  трябва  да  се  фокусира
съзнателно,  когато  ги  върши.  Когато  човек  събере  на  едно  място  познанието  за  Словото,
виждането, убедеността и съответните умения, получения продукт е характер! В началото човек
знае. После  разбира. После  повярва с цялото си сърце. После  прави. Резултатът от тези четири
неща е характер. Предлагаме ви 5 въпроса, които трябва да си задавате и които са свързани с
вашата  програма  за  християнско  обучение:  Дали  хората  научават  съдържанието  и  смисъла  на
Библията?  Дали хората  започват  да гледат  по-ясно от Божията  гледна  точка  към себе си,  към
живота и към другите хора? Дали ценностната система на хората все повече влиза в хармония с
ценностната система на Бога? Дали хората стават по-умели в служението на Бога? Дали хората
започват да приличат повече на Христос?

Това са целите, към които е насочена постоянната ни работа в Седлбек. Както е казал Павел в
Кол.  1:28:  “Ето  защо  ние  продължаваме  да  го  проповядваме (Христос).  Наставляваме  и
поучаваме всеки с пълна мъдрост, за да може всички да бъдат представени пред Бога зрели в
Христос.”  (в  един  друг  превод  този  стих  звучи  така:  “Поради  това  продължаваме  да
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проповядваме  Христос  на  всеки  човек,  като  използваме  цялата  си   мъдрост,  за  да
предупреждаваме и поучаваме всеки, с цел да доведем всеки един в присъствието на Бога като
зряла личност в Христос.”) Нашето виждане за духовната зрелост е да принасяме слава на Бога,
като представяме Исус Христос чрез възможно повече приличащи на него последователи, преди
той да се е завърнал на земята.

Примерен модел

Видение на църквата Седлбек за себе си през 2020 година

Ние мечтаем за църква с 15 000 членове, които ще са посветили себе си  на изискванията от
Договора за  зрялост:  които  ежедневно ще  прекарват  известно време с  Бога,  ежеседмично  ще
отделят време за Бога и ежеседмично ще участват в събиранията на малката група заради Бога.

Ние  мечтаем за  мрежа от  1  000 малки групи в  нашата църква,  които да оказват  подкрепа,
окуражение и да упражняват контрол над поведението на нашите членове, докато те се стремят да
израстват в подобието си на Христос. Тези групи ще продължават да бъдат водени от обучени
пастири-доброволци  и  лидери,  които  с  любов  ще  направляват,  ще  хранят  и  ще  се  грижат  за
членовете на групата си.

Ние мечтаем за  Институт  за  израстване за  нашите членове,  който да предлага балансирана
програма  за  изучаване  на  Библията,  класове,  тематични семинари и  годишни конференции за
изграждане на познание, виждане, убеденост, умения и характер. Ние очакваме към 2020 година 7
500 членове да получат дипломи за завършване на този институт.

Ние мечтаем за срещи в сряда за вярващите, на които да присъстват 5 000 възрастни, деца и
младежи, които не вземат участие в сбирките на малките групи.

Ние мечтаем за факултет за обучение на 250 надарени учители-доброволци, които притежават
виждане, характер, познание и опит, за да хранят стадото. Ние мечтаем да имаме такава програма
за обучение на учители, която ще притежават експертно познание за отделните книги от Библията,
за учението, за апостолите и за християнското израстване. Ние мечтаем за деня, в който ще можем
да кажем: “Най-добрите Библейски учители в страната са учителите доброволци в Седлбек.”

Ние мечтаем за съобразен с възрастта Процес за израстване, който да научи нашите деца и
младежи да обичат Исус и неговата църква, да израстват духовно, да открият своето призвание за
служение и да разберат мисията на живота си на този свят.

Ние мечтаем Седлбек да се превърне в модел за християнско обучение, което се фокусира върху
промяната на живота, а не само на разбирането. Ние имаме намерение да осигурим необходимите
ресурси, пособия и обучение за хиляди хора от други целенасочени църкви.

Ние мечтаем да работим със семинариите,  за да създадем базирана в църквата програма за
обучение на пастири. Ние имаме намерение да обучаваме лидери за църквата от 21 век, за да са в
състояние да създават, да развиват и да ръководят целенасочените църкви.

Целта на това видение е да принася слава  на Бога, като представяме на Исус Христос възможно
най-много приличащи на него последователи, преди той да се е върнал на земята (виж Кол. 1:28)!

Глава 19 

Как да превръщаме зрелите членове в служители?

“Бог ни направи това, което сме сега. Той ни създаде в Христос Исус за добрите
дела, които вече бе подготвил, за да ги вършим в живота си.” (Еф. 2:10)
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“Христос даде тези дарове, за да подготви светите Божии хора за делото на
служението, за укрепването на Христовото тяло…” (Еф. 4:12)

Веднъж Наполеон посочил Китай на картата и казал: “Тук лежи един спящ гигант. Когато се
събуди, никой няма да може да го спре.” Аз съм убеден, че църквата е спящ гигант. Всяка неделя
столовете в църквите си изпълват от членове, които не правят нищо друго с вярата си, освен това,
че я “пазят.” Според повечето църкви “активен” е онзи член, който редовно посещава църковните
събирания и поддържа финансово църквата. От него не се очаква да прави нещо друго. Но Бог има
много  по-големи  очаквания  за  всеки  християнин.  Той  очаква  всеки  християнин  да  използва
дарбите  и  талантите  си  в  служба  на  Бога.  Ако  някога  успеем  да  разбудим  и  да  развържем
огромните  таланти,  ресурси,  съзидателност  и  енергия,  които  лежат  заспали във  всяка  църква,
християнството  ще  израсне  експлозивно  с  неподозирана  скорост. Най-голямата  нужда  на
евангелските  църкви  е  членовете  им  да  осъзнаят,  че  са  призвани  да  служат  на  Бога.  Едно
проучване на Галъп е  установило,  че само 10% от американските членове на църквите вземат
активно участие в някакво лично служение, а 50% от членовете не проявяват никакъв интерес към
участие  в  служение.  Замислете  се  над тези  данни!  Независимо от това,  какви са усилията  на
църквата  да призовава членовете си да се  включват в  дейностите й,  половината от тях ще си
останат  чисти  наблюдатели.  Има  хора  които  казват:  “Аз  просто  не  се  чувствам  призован  да
участвам” (Това  всъщност означава,  че  те  са  водени от друго  желание  – да  седят пасивно по
местата си!)  Галъп ни съобщава окуражителната новина,  че 40% от всички членове изразяват
интерес да вземат участие в някакво служение, но никога не са били поканвани или не знаят как да
го правят. Тази група представлява неразработена златна мина! Ако успеете да мобилизирате тези
40% и  да  ги  прибавите  към  сегашните  10%,  които  вече  служат  на  Бога,  вие  бихте  могли  да
разполагате с 50% членове, които активно участват в служението. Няма ли да бъдете щастливи, ако
половината от хората в църквата ви работят пълноценно като доброволни служители на Бога? Ако
това можеше да се случи, повечето пастири биха пожелали незабавна да умрат и да отидат на
небето.  Въпреки  че  огромните  църкви  имат  много  предимства  пред  малките  църкви,  едно  от
нещата,  които най-много не харесвам в големите църкви е,  че при тях за талантливия човек е
много  лесно  да  се  скрие  в  тълпата.  Ако  не  вземат  инициативата  и  не  разкрият  дарбите  или
опитността си, талантливите членове могат всяка седмица да си седят в тълпата и вие няма да
имате  представа  какво  са   способни  да  направят.  Това  ме  тревожи и  ме  кара  да  се  чувствам
дълбоко загрижен, защото този талант, който седи неизползван по предназначение ще се развали
от липсата  на  употреба.  Подобно на мускула,  ако  не го  упражнявате и използвате,  вие  ще го
загубите.  Веднъж  след  службата  говорех  с  няколко  души  във  вътрешния  двор  на  църквата  и
споменах, че имаме голяма нужда от човек, който да направи мултимедиен видеозапис на едно
събитие. Човекът, на когото говорех каза: “Защо не вземете тази жена?” и посочи към една жена
която стоеше на няколко метра от нас. Аз отидох при нея, попитах я как се казва и с какво се
занимава.  Тя  ми  отговори:  “Аз  съм  главен  производствен  директор  на  Уолт  Дисни  за
видеопродукциите.”  Тя  беше посещавала  църквата  ни  от  цяла  година!  Друг  път  споменах,  че
имаме нужда от аранжор на цветя,  за да декорира шатрата ни за Денят на майката.  Някой ми
посочи един човек в тълпата и каза: “Той е проектантът на много от печелещите награди флотилии
за  Парада  на  розите.”  Плаша  се  когато  си  помисля,  че  подобен  талант  би  могъл  да  остане
неизползван поради моето незнание. Силата на църквата ви се определя от силата на ядрото от
служители-доброволци,  които  изпълняват  различни  задължения  в  живота  на  църквата.  Всяка
църква  има нужда от  целенасочена  и  добре  планирана  система за  откриване,  мобилизиране  и
подкрепа на дарбите на своите членове. Трябва да създадете процес, който да води хората към по-
задълбочено посвещение и по-усърдна служба в името на Христос – процес,  който ще накара
членовете ви да влязат от кръга на хората, решени да следват Бога и да станат членове на вашето
ядро от  доброволни служители.  В нашия “Процес  за  развитие  на  живота”  ние  наричаме това
“завеждане  на  хората  до  трета  база.”  Повечето  евангелски  църкви  считат,  че  всеки  член  е
служител. Много от тях даже поставят голямо ударение върху тази идея в своето проповядване и
учение. Въпреки това, повечето от членовете не правят нищо повече от това да присъстват на
събиранията  и да  правят  парични дарения.  Какво е  нужно,  за  да  се  превърне една публика  в
армия? Как превръщате наблюдателите в участници? 

Преподавайте за библейските основи на изискването всеки член да бъде служител. В тази
книга се опитвам да подчертая важността да поставяте библейски фундамент под всичко, което
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правите. Хората винаги имат нужда да знаят “защо” трябва да правят нещо, преди да ги научите
“как”  да  го  правят.  Инвестирайте  време  в  обучаване  на  членовете  на  църквата  си  относно
библейското изискване всеки вярващ да бъде доброволен служител.  След това преподавайте в
класове,  в  проповеди,  семинари,  сбирки  на  домашните  групи  за  изучаване  на  Библията  и  по
всякакъв друг начин подчертавайте колко важно е всеки християнин да бъде служител. Всъщност,
вие  постоянно  трябва  да  обяснявате  на  хората  колко  важно  е  всеки  християнин  да  има  свое
собствено  служение.  Ние  сме  обобщили  в  “Вярването  за  мисионерското  служение”  нашата
представа за служението. Основавайки се на казаното в Рим. 12:1-8, ние сме убедени, че църквата
е изградена върху четири стълба на доброволно служение и постоянно преподаваме за тези четири
основни истини, за да залегнат дълбоко в сърцата на членовете ни.

Стълб 1: Всеки вярващ е служител.  Не всеки вярващ е пастир, но всеки вярващ е призван
към някакво служение. Бог призовава всички вярващи да работят както в света, така и в църквата.
Службата в църквата не е въпрос на избор за християните. В Божията армия няма доброволци –
той е избрал всички нас за да служим. Да бъде човек християнин, това означава да прилича на
Христос, който е казал: “Самият Човешки Син не дойде, за да му слугуват, а за да слугува и да
даде живота си като откуп за много хора” (Марк 10:45). Служенето и даването са определящи и
характерни черти на приличащия на Христос стил на живот, който се очаква от всеки вярващ. В
Седлбек ние учим, че всеки християнин е създаден, за да служи (виж Еф. 2:10), че е спасен за да
служи (виж 2Тим. 1:9), че е призван е да служи (виж 1Пет. 2:9-10), че е надарен за да служи (виж 1
Пет. 4:10), че му е дадена власт за да служи (виж Мат. 28:18-20), че му е заповядано да служи (виж
Мат. 20:26-28), да бъде подготвен да служи (виж Еф. 4:11 –12), че има нужда от неговото служение
(виж 1Кор. 12:27), че трябва да дава отчет за служението си и че ще бъде награден съобразно
службата си (виж Кол. 3:23-24).

Стълб  2:  Всяко  служение  е  важно.  В  тялото  Христово  няма  “малки”  хора  и  няма
“незначително” служение.  Всяко служение е важно. “Но всъщност Бог е поставил всяка една
част от тялото така, както той е пожелал и е определил мястото на всяка от тях… Окото не
може да каже на ръката: “Нямам нужда от теб.” И главата не може да каже на краката:
“Нямам нужда от вас.” Точно обратното – частите на тялото, които изглеждат слаби, са
най-необходими” (1Кор. 12:18-22). Някои служения са видими, а други се извършват зад сцената,
но са също толкова важни. В курса за обучение на доброволни служители наречена от нас СОЛ
ние подчертаваме, че всички видове служения са равни. Често пъти малки наглед видове служения
стават причина за големи промени. Най-важната светлина в моя дом не е големия полюлей в хола,
а  малката  нощна  лампа,  която  ми  помага  да  не  спъна,  когато  ставам  нощем,  за  да  отида  до
тоалетната. Тя е малка, но ми върши по-важна работа, отколкото показния полюлей.  

Стълб 3: Всички ние зависим един от друг. Не само че е всяко служение е важно, но в същото
време всеки вид служение е  в  тясна взаимовръзка и зависимост с  останалите.  Нито един вид
служение не е независимо от другите служения. Тъй като нито едно служение не може да изпълни
всички задачи, които църквата е призвана да извършва, ние задължително трябва да се чувстваме
зависими и да работим съвместно с всеки от останалите й членове. Подобно на подреждането на
“пъзел”,  всички парченца трябва да се  поставят на правилното място,  за  да се  получи цялата
картина. Първото нещо, което винаги забелязвате е липсващото парченце. Когато един орган от
тялото ни не функционира добре, това се отразява на работата на останалите органи и те също не
работят  добре.  Един  от  липсващите  елементи  на  съвременната  църква  е  това  разбиране  за
взаимозависимост.  Ние сме длъжни да работим заедно.  Прекомерната привързаност на нашата
култура  към  индивидуализма  задължително  трябва  да  бъде  заменена  с  библейската  идея  за
взаимна зависимост и съвместност.

Стълб 4: Служението представлява външен израз на моята ФОРМА. Това е отличителната
черта в учението на Седлбек за служението. Думата “форма” (на английски) е един акроним, който
създадох преди години, за да изразя петте елементи (духовните дарби, сърцето, способностите,
личността и житейския опит), които определят каква би трябвало да бъде житейската мисия на
човека. Когато Бог създал животните, той дал на всяко от тях специални умения. Някои животни
бягат, други скачат, трети плуват, четвърти живеят в дупки в земята, а пети летят. Всяко животно
има своя собствена роля, която трябва да играе в зависимост от начина, по който е оформено от
Бога.  Същото е валидно и за хората. Всеки от нас е създаден от Бога да бъде уникална личност, за
да извърши някои работи.  Мъдрото служение в живота на един човек започва тогава, когато той
разбере каква е неговата ФОРМА. Всеки човек е уникален по един чуден начин и представлява
смес  от  много  различни  фактори.  Видът,  в  който  Бог  ви  е  създал  да  съществувате  определя



138

задачите, които Бог е планирал да изпълните. Видът на вашето служение се определя от целта, за
която сте създаден. Ако не разбирате своята ФОРМА, вие се опитвате да правите неща, които Бог
никога не е имал предвид да правите. Когато талантите ви не съответстват на ролята, която трябва
да играете в живота, вие се чувствате като риба на сухо. Това създава напрежение и проблеми
както за вас, така и за другите хора. Подобно служение не само дава ограничени резултати, но
представлява  невероятно прахосване  на  талантите,  времето  и  енергията  ви.  Бог  неотменно  се
придържа към своя план за живота ни. Той не ни дарява с природни способности, темперамент,
таланти, духовни дарби и с житейски опит, а след това да не го е грижа дали ще ги използваме!
Когато открием и разберем тези пет фактори в себе си, ние можем да открием волята на Бога за
живота си и уникалния начин, по който той иска всеки от нас да му служи. Когато говорим за
служение, видът на вашето служение произтича от начина, по който Бог ви е оформил. Бог ви е
формирал и ви е специализирал за вашето служение още от мига в който сте се родили. Всъщност,
Бог ви е оформил още преди раждането ви: “Защото  Ти си образувал чреслата ми, обвил си ме в
утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите
дела,  и  душата ми  добре  знае  това.  Костникът ми  не  се  укри  от Тебе,  когато в  тайна  се
работех, и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха
необразуваното  ми  вещество;  и  в  твоята книга  бяха  записани  всичките  ми  определени  дни,
докато още не съществуваше ни един от тях” (Пс. 139:13-16).

(А)  Духовни дарби.  Библията ясно ни учи, че Бог дава на всеки вярващ определени духовни
дарби, които трябва да бъдат използвани в служба на Господа (1Кор. 12;  Римл.8;  Еф.4). Обаче
духовните дарби представляват само част от картината. Често пъти ролята на духовните дарби се
надценява  за  сметка  на  пренебрегването  на  други,  също толкова  важни  фактори.  Природните
способности с които се ражда човек също са дар от Бога. Същото се отнася и за вашия житейски
опит и за вродените ви лични качества. Духовните дарби разкриват само част от Божията воля за
вашето служение, но в никой случай това не е цялата картина. Повечето църкви казват: “Открийте
духовната  си  дарба  и  тогава  ще узнаете  какъв вид служение  се  очаква  да  изпълнявате.”  Така
каруцата  се  поставя  пред коня.  Вярвам,  че  нещата  трябва  да  се  подредят  по обратния  начин:
Започнете да експериментирате с различни видове служения и тогава ще разкриете своите дарби!
Докато наистина не започнете да участвате в служението, вие няма да узнаете в коя област сте
добър. Можете да прочетете всички книги по този въпрос, но но въпреки това ще се чувствате
объркан относно областта, в която се намират дарбите ви. Аз не придавам голямо значение на
многото “инвентаризации на духовните дарби” или на тяхното изпробване, за които се говори в
наши дни. Това е така, защото на първо място инвентаризациите и тестовете изискват въвеждането
на стандартизация, която поради природата си отрича уникалния начин, по който Бог работи в
живота на всеки човек. Онези членове от църквата ни, които притежават таланта да евангелизират
могат да се изразяват по много по-различен начин от начина, по който Били Греъм демонстрира
таланта  си  на  евангелизатор.  Второ,  липсва  библейско  определение  за  повечето  от  духовните
дарби, за които се говори в Новия Завет, поради което днешните определения са спорни, доста
спекулативни и обикновено са израз на учението на някоя деноминация. Трето, колкото по-зрял
става вярващият,  толкова е по-вероятно той да демонстрира характерните особености на доста
духовни дарби. Той може да демонстрира сърце на служител или желание да дава, но това може да
е последица от повишената степен на неговата зрялост, а не на предположението, че е надарен.
Когато бях юноша, аз извърших инвентаризация на духовните си дарби и установих, че единствата
дарба, с която съм надарен е готовността ми да бъда мъченик! Аз си мислех: “Прекрасно. Това е
дарба, която човек може да използва само веднъж.” Бих могъл да се изследвам дали притежавам
сто  други  дарби,  но  никога  нямаше  да  съм  в  състояние  да  установя,  че  съм  надарен  да
проповядвам и да обучавам. И сигурно никога нямаше да открия това, ако не бях започнал да го
правя. Чак когато приех възможността да говоря, тогава видях резултатите, получих потвърждение
от други хора и разбрах, че Бог ме е надарил да правя това!

(Б)  Сърце.  Библията  използва  думата  сърце,  за  да  покаже  центъра  на  вашата  мотивация,
интереси и  наклонности.  Сърцето  ви  определя  защо казвате  онези  неща,  които казвате.  (Мат.
12:34),  защо  се  чувствате  така,  както  се  чувствате  (Пс.  37:4)  и  защо  постъпвате  така,  както
постъпвате (Пр. 4:23). От психологична гледна точка, всеки човек има уникален пулс. Сърцето на
всеки  човек  тупти  по  малко  по-различен  начин.  По  същия  начин,  Бог  е  дал  на  всеки  от  нас
уникален емоционален “пулс,” който се ускорява, когато човек се срещне с дейности, неща или
обстоятелства, които го интересуват. Другата дума, която е синоним на “сърце” е думата “страст.”
Има определени неща, към които човек изпитва влечение, а има и други, които не го интересуват.
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Това  е  израз  на  неговото сърце.  Дадената  ви  от  Бога  мотивацонна  наклонност  ви  служи като
първоначална система за управление на живота ви. Тя определя какво ви интересува и какво ще ви
донесе най-голямо задоволство и чувството, че сте изпълнили задължението си. Освен това тя ви
мотивира да се стремите към определени дейности, среда и неща. Не пренебрегвайте естествените
си интереси.  Хората рядко достигат до съвършеното изпълнение на задачи, чието извършване не
им доставя удоволствие. Най-често онези, които имат най-високи постижения са хора, които се
наслаждават на работата си. Бог е имал цел, когато ви е дарил с естествените ви интереси. Вашия
емоционален пулс разкрива един много важен ключ за разбиране на неговия план за живота ви.
Бог ви е дал сърце, но ваш е избора дали да го използвате за добро или за лошо, за задоволяване на
егоистичните ви желания или за служите с тях на Бог и на другите хора. В 1Цар. 12:20 се казва: “а
служете Господу от все сърце.”

(В) Способности. Способностите, това са природните таланти, с които човек се ражда. Някои
хора притежават естествената способност да говорят и са в състояние да говорят даже със стомаха
си! Други хора притежават естествени атлетични способности и достигат до съвършенство във
физическите упражнения (Всички треньори по баскетбол на света никога няма да ви позволят да
се сравнявате с  таланта  на Майкъл Джордън на  игрището.)  Някои хора  притежаван природни
дарби  за  пресмятане:  те  мислят  математично  и  не  могат  да  разберат  защо вие  не  можете  да
разберете как се  изчислява!  В Изх.  31:3 се  дава един пример за  това,  как Бог дава на хората
мъдрост, разум и знания във всички занаяти, с цел да постигне целта си. В този случай това са
били художествени умения,  които е  трябвало да  бъдат  използвани за  построяването на  Божия
храм. За мен е интересно, че музикалния талант не е включен в списъка на духовните дарби, но
със сигурност този талант е природна способност, която Бог използва в богослужението.  Освен
това е интересно, че Бог дава на хората способността да печелят пари: “Но да помниш Господа
твоя Бог, защото Той е който ти дава сила да придобиваш богатство” (Втор. 8:18). Едно от най-
често срещаните  извинения,  което хората  използват,  за  да  не  се  включват  в  служението е,  че
просто нямат някаква способност,  която могат да предложат.  Нищо не е по-далеч от истината.
Много  изследвания  доказват,  че  средния  човек  притежава  от  500  до  700  умения!  Истинския
проблем се  състои от две  части.  Първо,  хората  имат нужда от  процес,  чрез  който да открият
способностите си. Повечето хора използват способности, за които не са наясно, че притежават.
Второ,  хората  имат  нужда  от  процес,  който  да  им  предостави  възможност  да  срещнат
способностите си с подходящо служение. В църквата ви има хора, които притежават способности,
които не са употребявани: за привличане на хора към църквата, за провеждане на проучвания, за
писане, аранжиране, интервюиране, рекламиране, планиране, развличане, ремонтиране, чертане,
даже за готвене. Способностите не трябва да се пропиляват. “Има различни начини да се служи, но
всички те са от един и същ Господ” (1Кор. 12:5).

(Г)  Личността.  Очевидно е,  че Бог не използва формичка за  изрязване на тестени сладки,
когато създава хората.  Той обича разнообразието. Той е създавал както хората, които се стремят
към вглъбяване и задълбочено мислене и така и повърхностните хора, които се стремят само към
материалното благополучие. Той е създавал хората, които обичат еднообразието и хората, които
обичат  многообразието.  Той  е  създавал  някои  хора  да  бъдат  “мислители”,  а  други  да  са
“чувствени.” Той е създавал хора, които се изявяват най-добре когато работят отделно от другите,
както  и  други  хора,  които  работят  най-добре,  когато  са  в  екип.  Библията  ни  дава  много
доказателства, че Бог използва всички видове хора. Петър е бил сангвинична личност. Павел е бил
холерична  личност.  Йеремия  определено е  бил меланхолик.  Когато се  вгледате  в  личностните
различия на дванадесетте ученика подбрани от Исус, за вас е лесно да разберете защо понякога те
са  имали  конфликти  помежду  си!  Не  съществува  такова  нещо  като  темперамент,  който  е
“подходящ” или “неподходящ” за служение. Ние имаме нужда от всички видове личности, за да
балансираме църквата и да й придадем аромат. Светът щеше да бъде едно много скучно място, ако
всички  миришехме  на  ванилия.  За  щастие,  хората  притежават  многообразие  от  аромати.
Персоналната ви нагласа ще определи начина и мястото, където ще използвате своите духовни
дарби и способности. Например, двама човека имат една и съща дарба за евангелизация, но ако
единият от тях е склонен към задълбочено мислене и самовглъбяване, а другият проявява влечение
към материалните неща, тогава дарбата им ще се изяви по различни начини. Дърводелците знаят,
че е по-лесно дървото да се обработва по посока на неговите жилки, а не срещу тях. По същия
начин, когато човек бъде принуден да служи по начин, който не подхожда на неговия характер и
темперамент, това създава напрежение и неудовлетвореност, изискват се допълнителни усилия и
енергия и не се постигат най-добрите резултати. Това е причината, поради която подражаването на
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служението на  някой друг  човек  никога  не  е  успешно –  защото вие  не  притежавате  неговите
персонални качества. Бог ви е създал, за да бъдете такъв какъвто сте! Човек може да се учи от
примера  на  другите,  но  трябва  да  филтрира  наученото  от  другите  и  да  го  приспособява  към
собствената си личност. Когато служи по начин, който е в хармония с личностните особености,
които  Бог  му  е  дал,  човек  изпитва  удовлетвореност,  задоволство  и  плодотворност.  Ние  се
чувстваме добре, когато правим точно това, заради което Бог ни е създал. 

(Д) Житейски опит. Бог никога не пропилява житейския опит. В Рим. 8:28 ни се напомня: “И
знаем, че във всичко Бог работи за доброто на онези, които го обичат, онези, които призова,
защото такъв бе планът му.” В Седлбек ние помагаме на хората да обмислят петте области на
житейския опит, които ще оказват влияние на вида служение, за което са най-добре подготвени: (1)
Опит в обучението: кои са били любимите ви предмети в училището? (2) Професионален опит:
какви професии са ви доставяли удоволствие и при които сте постигали успехи? (3) Духовен опит:
какво е мнението ви за времето, което прекарвате във връзка с Бога? (4) Опит в служението: как
сте служили на Бога в миналото? (5) Болезнени преживявания: какви са проблемите, болките и
изпитанията,  от които сте се учили? Тъй като формата ни е била определена само от Бога за
неговите собствени цели и от никой друг, ние не би трябвало да негодуваме или да не я приемаме.
“Но кой си ти, човече, за да възразяваш на Бога? И може ли сътвореното да каже на твореца
си: “Защо си ме създал такъв? И няма ли власт грънчаря над глината, когато превръща парче
глина в специален съд или в съд за всекидневна употреба?” (Рим. 9:20-21) (в един друг превод:
“Какво право имаш ти, човече, да противоречиш на Бога? Паницата няма право да казва на
грънчаря:  Защо си  ме  направил  с  такава  форма?  Със  сигурност грънчаря  може да  прави  с
глината каквото си поиска.” Вместо да се опитва да променя формата си, за да прилича на някой
друг, човек би трябвало да се радва на формата, която Бог му е дал. Вие ще бъдете най-резултатен
и доволен от служението си, когато използвате духовните си дарби и способности в онази област,
която е желана от сърцето ви и то по начин, който най-добре изразява вашата личност и вашия
житейски опит. Чувството за изпълнен дълг е резултат от добра форма за служение. 

Рационализирайте и опростявайте организационната си структура.  Следващата стъпка за
изграждане на доброволното служение на членовете на вашата църква, след като сте проучили
библейските основи за нея е да опростите организационната си структура.  Една от основните
причини, поради която много членове на църквата не са активни е, че те са толкова ангажирани с
посещение на църковните събирания, че просто не им остава време за истинска работа. Често пъти
съм се чудил, какво би оставало от християнството, ако прекъснем всички събирания. В края на
краищата  Исус  не  ни  е  казал:  “Аз  дойдох,  за  да  можете  да  се  събирате.”  Но  ако  попитате
обикновените невярващи хора какво им е направило най-голямо впечатление в стила на живота на
техните съседи-християни, голяма е вероятността те да ви отговорят: “Те много често ходят на
църковни събирания.” С това ли би трябвало да ставаме известни? Струва ми се, че за църквата би
било по-здравословно,  ако съкрати на половина събиранията си,  за  да остане повече време за
служение  и  за  персонално  евангелизиране.  Една  от  причините,  поради  която  членовете  на
църквата не свидетелстват пред съседите си е, че те не ги познават! Те са постоянно в църквата, за
да  присъстват  на  нейните  събирания.  Преди  няколко  години  организацията  “  Ропер”  направи
изследване  на  свободното  време  на  американците.  Изследването  установило,  че  през  1990-те
американците  са  имали  по-малко  свободно  време  (16,6  часа  седмично),  отколкото  през  1973,
когато са разполагали с 26,2 часа седмично свободно време. Това е едно намаление на времето за
почивка с 10 часа седмично, а сега то е още по-малко.  Най-голямата придобивка, която хората
могат да дадат на църквата ви е собственото си свободно време. Тъй като те разполагат със все по-
малко свободно време, за нас е по-добре да се уверим, че използваме по най-добрия начин времето
им,  когато  те  ни се  доверяват.  Когато при мен дойде  някой  доброволен служител и  ми каже:
“Пасторе,  имам  4  свободни  часа,  през  които  искам  да  служа”,  последното  нещо,  което  бих
направил е да го изпратя да се включи в някой комитет. Аз искам той да се включи в служението, а
не  в  поддържането.  Учете  хората  си  да  правят  разлика  между  поддържането  и  служението.
Поддържането  е  “работа  в църквата”:  планиране  и  контрол  на  разходите,  бюджет,  сгради,
организационни  въпроси  и  т.н.  Служението  е  “работата  на църквата.”  Колкото  повече  хора
въвличате във вземането на решения свързани с поддържането, толкова повече пилеете времето
им, пречите им да служат и създават условия за конфликти. Освен това участието в работата по
поддържането  създава  в  хората  усещането,  че  изпълняват  отговорностите  си,  когато  просто
участват в бизнес-дейностите на църквата. Обичайна грешка, правена от много църкви е да вземат
най-добрите  и  най-надарените  си  хора  и  да  ги  превръщат  в  бюрократи,  като  им  възлагат  да



141

участват в колкото се може повече заседания и срещи. Вие можете да пресушите живота на хората,
ако  им  възлагате  да  участват  в  непрекъсната  поредица  от  заседания.  В  Седлбек  ние  нямаме
никакви  комитети,  но  в  замяна  на  това  имаме  79  различни  доброволни  служения.  Каква  е
разликата  между един комитет и  едно доброволно служение? Докато комитета  обсъжда нещо,
служението го прави. Комитета спори, а служението действа. Комитета поддържа, а служението
служи.  Комитета  говори  и  разсъждава,  а  служението  служи  и  се  грижи.  Комитета  обсъжда
нуждите, а служението задоволява нуждите. Освен това комитета взема решения, които се очаква
да  бъдат  изпълнявани  от  други  хора.  В Седлбек  решенията  се  изпълняват  от  онези,  които ги
вземат. Хората които работят дадена работа вземат решенията, които са свързани с онова, което
правят.  Ние не разделяме властта от отговорността,  а възлагаме и двете на едни и същи хора.
Комитета не е подходящ за такива условия. Ние не даваме власт за вземане на решения на хората,
които не служат. Сигурен съм, че осъзнавате колко радикален е този подход. Църквата Седлбек е
структурирана  точно  по  обратния  начин  в  сравнение  с  повечето  църкви.  В  типичната  църква
членовете се занимават с поддържането (администрирането) на църквата, а от пастира се очаква да
върши всичко, свързано със служението. При това положение не е чудно, че църквата не може да
расте! Пастира се превръща в гърло на бутилката, в тясно място. Не е възможно един човек да
обслужва всички нужди на църквата. В края на краищата той ще се изтощи или ще трябва да бъде
преместен в друга църква, за да си почине. Извън темата на тази книга е да споделям всички мои
библейски  доводи за  подобна  структура  на  църквата.  Моля  ви  да  се  замислите  над  следното:
“Какво е онова нещо, което е общо за думите: комитет, избори, право на мнозинството, съвети,
членове на съвети, парламентарни процедури и гласуване? Общото е, че нито една от тях не може
да бъде намерена  в  Новия Завет!  Ние сме наложили на  църквата една  американска форма на
управление, в резултат на което повечето църкви са потънали в бюрокрация подобно на нашето
правителство. Трябва да измине цяла вечност, за да се свърши някаква работа. Повече от всяко
друго нещо, което можете да представите, създадените от човека организационни структури не
позволяват на църквите да израстват здравословно. Подобна структура на църквата не само че не
предизвиква растеж, но тя контролира и ограничава скоростта и размера на растежа.  Рано или
късно всяка църква трябва да реши как да бъде структурирана – за да бъде контролирана или за да
расте. Това е едно от най-важните решения, което ще трябва да вземе църквата ви. Защото за да
израства църквата ви, както пастира, така и членовете й трябва да се откажат от контрола: хората
трябва да се откажат от възможността да контролират ръководството и пастира трябва да се откаже
да контролира служителите. В противен случай всяко едно от тези неща може да се превърне в
спирачка пред растежа. След като църквата израсне до около 500 човека, нито един човек или един
съвет не може да знае всичко, което се случва в църквата. От години аз не знам всичко, което се
случва  в  Седлбек.  И  въобще  не  трябва  да  знам  всичко!  Можете  да  запитате:  “Тогава  как  я
контролирате?” Моят отговор е: “Аз не я контролирам. Не е моя работа да контролирам църквата.
Моята работа е да я водя.” Има много голяма разлика между воденето и контролирането. Нашите
пастири и нашия персонал са отговорни да запазват здраво учението на църквата и да водят хората
в правилното направление, а ежедневните решения се вземат от хората, които на практика работят
в  църквата.  Ако  сериозно  искате  да  мобилизирате  членовете  си  за  служение,  вие  трябва  да
рационализирате и да опростите структурата на църквата си с цел да се увеличава до максимум
самото  служение  и  да  се  намалява  до  минимум  поддържането.  Колкото  по-сложна  е
организационната  “машина”  на  вашата  църква,  толкова  повече  време,  енергия  и  пари  ще  са
необходими за нейното поддържане, а това са скъпи ресурси, които е по-добре да се инвестират в
служба на хората.  Ако позволите на хората да служат и ги освободите от задълженията да се
занимават с поддържане, вие ще създадете една много по-щастлива и по-хармонична църква, в
която  има  много  по-висок  морал.  Чувството  за  изпълнен  дълг  идва  от  служението,  а  не  от
поддържането. Ако позволите на Бог да ви използва, за да променяте живота на другите хора, това
ще промени целия ви стил на живот. По време на война вие винаги ще намерите по-висок морал и
другарско чувство между хората,  които служат на  фронтовата  линия.  Човек няма време да  се
оплаква  и  да  спори,  когато  към него  летят  куршумите.  В  същото  време на  15  километра  зад
фронтовата линия войниците от обоза мърморят за качеството на храната, за дъжда и за липсата на
развлечения.  Условията  в  тила  не  са  толкова  лоши  като  на  фронтовата  линия,  но  хората  са
критично  настроени,  защото  не  участват  в  битката.  Когато  срещна  придирчиви  и  критично
настроени християни, аз обикновено установявам, че те не участват в някакво служение. Хората,
които най-много се  оплакват в  църквата  обикновено са  членове  на  някакъв комитет,  които не
вършат нищо друго. В онези редки случаи, когато наистина имате нужда от група хора, които да
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проучат нещо, създайте комисия за конкретната цел, която има конкретно задължение и начало и
край на съществуването си. Определете крайна дата на съществуването на комисията, след което
тя се  разпуска.  Комитетите прахосват невероятно количество енергия,  за  да  планират никому
ненужни събирания.

Не подлагайте на гласуване избора на длъжности за служение. Има много причини, поради
които в Седлбек ние никога не подлагаме на гласуване избора на хора, които ще се занимават с
някакво доброволно служение. (1) Така избягвате съревнованието между хората. Ако подлагате
на гласуване всеки човек, който иска да служи, вие ще лишите от възможността да служат хората,
които се страхуват да не бъдат отхвърлени. Хората, които са притеснителни и им липсва увереност
никога няма доброволно да поискат да работят някаква работа, тъй като се страхуват, че може да
не бъдат одобрени от общото събрание на членовете на църквата или от някакъв съвет. (2) Новите
служения често пъти се  нуждаят от бавно  развитие.  Ако  прибързано  поставите  едно ново
служение  във  фокуса  на  общественото  мнение,  то  може  да  умре.  Достатъчно  е  само  едно
влиятелно негативно изказване, за да се изтръгне корен идеята за някакво служение, преди то да е
имало шанса да порасне. (3) Така новите членове на църквата могат да се окажат въвлечени по-
бързо в някакво служение.   Подлагането на гласуване поставя новите членове в неравностойно
положение. Един нов член може да притежава най-добра подготвеност да служи, но да е непознат
на  комитета,  който контролира  процеса  на  назначенията.  Виждал съм надарени  хора,  които в
продължение на години са отблъснати от служението, защото не са част от вътрешния кръг на
старите членове на църквата. (4) Така избягвате привличането на хора, които се интересуват от
заеманата позиция само заради властта или престижа й.  Като елиминирате гласуването,  вие
привличате хората,  които искрено искат да служат,  а  не хората  които се стремят към титлата.
Веднъж един  човек ми се оплака: “Напускам църквата, защото искам да съм председател на някой
комитет, но се оказа, че Седлбек няма комитети!” Този човек поне беше искрен. Той намери една
малка църква, където получи впечатляваща титла и се превърна в голяма риба, която плува в малка
локва. Той въобще не се интересуваше от служението, единствено властта го интересуваше.  (5)
Ако хората се провалят, така тяхното отстраняване става по  -лесно. Ако публично избирате
хората, тогава се налага и публично да ги отстранявате, ако се окаже, че са некомпетентни или
допуснат морален провал. В днешния свят подобен вид отстраняване може са се превърне в горещ
картоф от гледна точка на политиката,  междуличностните отношения и закона.  Някои плътски
хора  по-скоро  биха  разцепили  църквата,  отколкото  да  се  откажат  от  поста  си.  Те  могат  да
организират подкрепа в своя защита. Ако не подлагате на гласуване длъжностите за служение,
провала може да бъде разрешаван без разгласяване на подробностите. (6) Така можете по-бързо
да отговорите на указанието на Светия Дух.  Когато се появи човек с някоя прекрасна идея за
служение, няма да е нужно да  чакате до провеждането на следващото събрание на църквата. В
нашата църква понякога едно ново служение се формира незабавно след службата, породено от
нещо, което съм казал в проповедта си. Хората, които проявяват интерес се събират във вътрешния
двор на църквата и работата започва незабавно. Веднъж при мен дойде една жена и ми каза: “Аз
имам нужда да служа чрез молитва.” Аз й казах: “Съгласен съм. Назначена сте!” Тя попита: “Не
трябва ли да бъда избрана или да премина през някакво одобряване?” Тя си представяше,  ще
трябва да премине през всички процедури както при политическите избори. Аз й казах: “Разбира
се, че не! Просто обявете в информационния бюлетин датата и часа на срещата на желаещите да
участват в създаването на служението и започвайте да работите.” Тя така и направи. Друг път при
мен дойде един човек и ми каза:  “Искам да се  включа в група за  подкрепа за  хора,  които са
смъртоносно болни от рак.” Аз му казах: “Прекрасна идея! Просто започнете сам.” Той направи
така. Друг човек ми каза: “Аз не мога да обучавам и не мога да пея, но съм добър в домашните
ремонти и в някои дребни дърводелски работи. Искам да започна служение, наречено “Домашен
помощник” и да извършвам безплатно поддържане за вдовици от нашата църква.” Смисълът е, че
не е нужно да подлагате на гласуване дали един човек да използва или да не използва дарбите,
които  Бог  му е  дал  в  тялото  Христово.  Когато  човек  изрази  желание  да  служи,  ние  веднага
започваме това служение.
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Образец на удостоверение на мисионерите от Седлбек

Въведете  процес за  назначаване  на  служения.  Въвличането  на  членовете  в  служението
трябва да бъде постоянен процес, а не някакво специално събитие. В “Центъра за развитие на
служението”  на  Седлбек  има  три  основни  части:  (1) Ежемесечен  клас.  Всеки  месец  ние
предлагаме клас 301, наречен “Да открия как да служа на Бога.” Това е курс с продължителност 4
часа,  който запознава хората с  библейските основи на служението,  идеята за  ФОРМАТА и ги
информира за  различните възможности за  служение,  предлагани от Седлбек.  Той се провежда
ежемесечно, всяка втора неделя след обяд,  от 16 до 20:30 и включва в себе си половинчасова
безплатна вечеря за хората, които завършат успешно класа. Този клас се провежда едновременно с
класове 101 (за подготвяне на членове на църквата) и 201 (за подготвяне на членовете, стремящи
се към зрелост). Ние придаваме голяма гласност и широко рекламираме работата на тези класове.
(2) Процес на назначаване. Нашия процес на назначаване за служение се състои от 6 стъпки: (1)
посещение на клас 301, (2) вземане на решение за работа в някакво служение и подписване на
Договора на Седлбек за служение, (3) завършване на личен ФОРМА профил, (4) провеждане на
лично интервю с консултант по служенията, за да си открият 3-4 възможни области за служение,
(5)  среща  с  члена  на  църковното  ръководство  или  с  доброволния  лидер,  който  надзирава
служението, от което се интересува човека и (6) одобреният бива публично поканван да присъства
на срещите СОЛ (на ядрото на църквата). Вашият процес на назначаване трябва да се фокусира
върху подготовката на хората за служение, а не върху запълването на свободните “щатни“ бройки.
Вие ще имате много по-голям прогрес с хората, които назначавате да служат, ако се фокусирате в
подготвянето на всеки човек, а не върху нуждите на църквата. Помнете, че служението трябва да
помага на хората, а не да служи за изпълнени на някакви програми. (3) Щатен персонал, който да
ръководи процеса. Докато се опитват да открият служението, което са в състояние вършат,  хората
имат  нужда  от  индивидуално  внимание  и  ръководство.  Това  не  може  да  се  постигне,  ако  те
преминат  само  някакъв  вид  теоретично  обучение.  Всеки  член  заслужава  да  получи  лична
консултация.  Центърът  за  развитие  на  служението  на  Седлбек  се  води  от  нашия  пастир  на
служещите  и  от  доброволците  от  неговия  екип.  Те  интервюират  хората,  които  за  завършили
ФОРМА профила и им помагат да намерят своето най-добро място за служение. Освен това те
подпомагат членовете, които искат да започнат нов вид служения. Ако сега започвах нова църква,
едно  от  първите  неща,  които  бих  направил  щеше  да  бъде  да  намеря  доброволци,  които  са  в
състояние  да  интервюират  хората  и  щях  да  ги  обуча  да  помагат  в  тази  важна  задача.  Не  е
необходимо човек да бъде назначен на платена длъжност, но трябва да намерите човек с лични
качества и способности, които са подходящи за изпълнението на съответната задача.

Осигурете обучение по време на служението.  След като хората започнат да служат, те имат
нужда  от  обучение  на  работното  място.  Този  вид  обучение  е  далеч  по-важно  и  резултатно  в
сравнение с перспективното обучение. В Седлбек ние изискваме от хората да преминават през
минимално  перспективно  обучение,  защото  считаме,  че  те  даже  не  знаят  кои  са  правилните
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въпроси, които трябва да задават, когато изявят желание да вземат участие в някакво служение.
Друга причина, поради която не използваме разширено перспективно обучение е, че искаме те
възможно най-бързо да се включат в практическата работа на служение. Един продължителния и
изтощителен курс по предварително обучение би накарал много хора да загубят първоначалния си
ентусиазъм. Такъв курс ги изморява още преди да са започнали да служат!  Установил съм, че
хората, които са съгласни да преминат през 52 седмично обучение  преди да започнат да служат
обикновено не са много продуктивни, когато започнат да работят. Такива хора имат склонността да
се  изявяват  като  професионални  студенти,  които  се  наслаждават  повече  на  самия  процес  на
обучението как да служат, а не на  самото служение. Ние предпочитаме хората просто да скочат
във водата и да се намокрят, защото чак тогава ще бъдат наистина мотивирани да се научат как да
плуват.  Най-добрия начин да се започне едно начинание е то да се започне. Централно място в
програмата ще обучение на нашите доброволни служители е СОЛта. Това е двучасово събиране,
което се провежда ежемесечно през първата неделя вечерта и в него участват хората от ядрото на
нашата  църква.  В  програмата  на  събирането  влиза  продължително  време  за  богослужение,
изразяване  на  благодарност  за  всяко  служение  поотделно,  свидетелства  на  служителите  за
интересни  случаи,  представяне  на  нови  служители,  групови  молитви,  обявяване  на  новини
свързани с вътрешния живот на църквата,  обучение за  служение и проповед за  “виждането за
църквата” произнасяна от мен на тема нашите ценности, нашето виждане и за онези качества на
характера  и  уменията,  които  са  задължителни  за  служението.  Тези  ежемесечни  проповеди,
предназначени за доброволните ни лидери се наричат: “Стимулиране на лидерите” и са записани
на аудиокасета, така че който не може да дойде на събирането на СОЛта, има възможност после да
ги  чуе.  Тези  аудиокасети  са  достъпни  и  за  другите  членове  на  църквата  чрез  служението  за
разпространение на записи на аудиокасети,  наречено “Окуражаващо слово”.  На  събирането на
СОЛта ние връчваме наградата “Убиец на гиганта” на онзи доброволен служител,  който се  е
справил  с  най-големия  проблем  през  изминалия  месец.  Освен  събирането  на  СОЛта,  чрез
“Института  за  израстване”  ние  предлагаме  различни  курсове  за  обучение  по  специфични
служения. Класовете от ниво 300 обучават на различни умения за служение и подготвят хората да
служат в различните видове служения на църквата ни. Например, Клас 302 е наречен: “Вие искате
да бъдете лидер на малка група.” Има и курсове за обучение на лидери, които искат да работят с
младите хора, с децата, за музикално служение, да консултират и да съветват хората, да работят
като доброволни пастири и това са само няколко от предлаганите курсове.

Никога  не  започвайте  някакво  служение,  без  да  има  кой  да  го  извършва.  Никога  не
създавайте някакво служение преди да има кой да го изпълнява. Този подход не дава резултат. Най-
важния фактор за  едно ново служение е  водачът на служението,  а не идеята.  Всяко служение
преуспява или се проваля в зависимост от своя водач. Без подходящ лидер едно служение просто
ще се препъва по пътя си и е възможно да причинява повече вреда, отколкото полза. Доверявайте
се на определеното от Бога време. Персонала на Седлбек никога не започва сам каквото и да е
ново служение. Ние можем да предлагаме идеи, но оставяме идеята да проникне да съзнанието на
хората, докато Бог ни предостави подходящия човек, който да води служението. Както вече казах,
ние не разполагахме със служение за работа с младите хора, преди да достигнем 500 присъстващи.
Ние нямахме служение за  работа  със самотните хора,  преди да достигнем 1000 присъстващи.
Защо? Защото преди това Бог не ни изпрати подходящи лидери, за да вършат тази работа. Важното
е  никога  да  не  се  упражнява  натиск  върху  хората  да  се  занимават  с  някакво  служение.  Ако
постъпвате така, вие ще трябва да се справяте с проблема за мотивацията в живота на служението.
Повечето малки църкви действат прибързано и се  опитват да извършват твърде много работи.
Вместо това се молете и чакайте Бог да ви предостави човека, който е най-подходящ за водене на
конкретното служение. Когато такъв човек се появи,  позволете му да започне да служи. Не се
безпокойте, дали хората проявяват интерес към подобен вид служение. За лидерите на църквата е
важно да  имат  дългосрочна  перспектива  за  развитието на  своята  църква.  За  здравия  растеж е
нужно е време. Проучете внимателно книгата “Деяния на Апостолите” и ще откриете, че всяко
начинание  се  подчинява на онова,  което прави Светия  Дух.  На  нито едно място в  Деяния  на
Апостолите няма да откриете пример, при който хората са организирали някакво служение, а след
това да са започвали да се молят: “Боже, молим те, благослови нашата идея.” Вместо това, Бог
започва да движи сърцата на хората и новия вид служение се появява на повърхността в началото
като  малко  ручейче,  а  с  неговото  разрастване  хората  са  извършвали  съответните  структурни
промени. По този начин се развива всяко ново служение в Седлбек. Например, нашето служение за
работа с жените започна като курс за изучаване на Библията, който жена ми Кейт водеше в дома
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ни. Той просто се разрасна и разшири, докато се наложи да му придадем организационен вид и
други служители. 

Създайте минимални стандарти и указания. Когато се работи с човешки същества е важно е
да се вземе решение за създаване и спазване на някои минимални стандарти за служение, защото и
най-добрите намерения не са достатъчни. В Седлбек ние имаме описание на всяка работа за всяко
служение, в което са описани такива неща, като времето, което трябва да се посвещава на тази
работа, какви средства се заделят за неговото извършване, какви ограничения се поставят, каква е
линията на подчиненост и на обмен на информация и какви резултати се очакват от него. Стремете
се стандартите да са написани кратко и ясно. Не погребвайте хората под процедури и комитети.
Давайте им възможно повече свобода. В нашата църква всеки член, който е завършил клас 301 и е
издържал интервюто ФОРМА може да започне ново служение, при условие че се съгласи за спазва
някои  основни  указания.  Указание  1  :  Не  очаквайте  щатния  персонал  да  работи  за  вашето
служение.  Често пъти хората казват така: “Имам прекрасна идея за нашата църква” или  “Ние
трябва да направим нещо за …” Аз винаги ги моля да изяснят какво имат предвид, когато казват
“ние.” Когато хората казват: “Църквата трябва …” те обикновено искат да кажат: “Пастирът трябва
…” Веднъж един човек ми каза: “Чувствам се толкова загрижен за хората в затвора, че искам да
отида там и да водя курс за изучаване на Библията. Мисля си, че църквата трябва да направи нещо
за тези хора!” Аз му казах: “Това ми звучи така, като че ли църквата вече е направила нещо. Вие
сте  църквата!”  Следващата  неделя  казах  пред цялата  църква:  “Позволявам на  всеки от  вас  да
посещава затвора, да храни гладните, да облича бедните, да дава подслон на бездомните и вие
даже не е нужно да ме уведомявате за това. Просто го правете! Представлявайте църквата в името
на Исус.” Този вид служение не изисква никакъв надзор от страна на щатния персонал. Помогнете
на хората да разберат, че те са църквата.  Указание 2  : Служението задължително трябва да е в
хармония  с  вярванията,  ценностите  и  философията  за  служението на  нашата църква .  Ако
позволите да се започват служения, които не са водени в посоката, в която върви вашата църква,
вие  създавате  условия  за  възникване  на  конфликт.  Вместо  да  помагат  на  църквата,  подобни
служения  ще  ви  пречат  да  правите  онова,  към  което  се  стремите  и  даже  ще  навредят  на
свидетелството на църквата ви. В Седлбек ние сме особено внимателни към служения, които са
спонсорирани от  спонсори,  които са  извън нашата  църква.  Често пъти такива  организации се
придържат към вярвания, които са много различни от нашите вярвания, което води до раздвоение
на лоялността на хората, работещи в това служение. Указание 3  : Позволява се набирането само на
непарични  дарения.  Ако  позволите  на  всяко  служение  да  набира  пари  за  собственото  си
финансиране, скоро двора на църквата ви ще се превърне в битпазар. Навсякъде ще се предлагат
сладкиши и услуги за измиване на колите. Конкуренцията между отделните служения за набиране
на пари ще стане силна, а членовете на църквата ви ще се занимават само с разпращане на писма с
молби за оказване на помощ и други рекламни “хитрини.”  За да имате обединена църква вие се
нуждаете  от  общ  бюджет.  Лидерите  на  всяко  служение  трябва  да  представят  нуждите  си  от
финансови средства за разглеждане и включване в общия бюджет на църквата.

Позволявайте на хората да прекратяват или да променят вида на служението.  В някои
църкви, за да напусне едно служение, човек трябва или да умре, или да напусне църквата, или да
бъде съгласен да продължи да живее със силното чувство за вина. Трябва да позволяваме на хората
да си вземат почивка или да променят служението, без да се чувстват виновни. Понякога хората се
чувстват износени в служението. Или пък изпитват нужда от промяна на мястото. Или пък просто
се нуждаят от почивка. Каквато и да е причината, вие трябва да имате хора, които да са готови да
ги заменят. Ние никога не приковаваме хората към някакво служение. Решението да се работи в
конкретно служение не е изсечено върху камък. Ако човек не изпитва наслада или не е подходящ
за изпълнението на определено служение, той бива окуражаван да се премести и да работи в друго
служение, без това да е съпроводено с някакъв срам или притеснение. Дайте на хората свободата
да експериментират. Позволявайте им да опитат няколко алтернативни видове служения. Както
вече казах, ние вярваме, че опитването да се работи в различни видове служения е най-добрия
начин човек да открие таланта си. Въпреки че изискваме човек да работи поне в продължение на 1
година в определено служение, ние никога не го налагаме. Ако хората разберат, че не подхождат за
конкретно служение, ние не ги караме да се чувстват виновни заради това, че спират да служат.
Като наричаме това “експеримент,” ние ги окуражаваме да опитат нещо друго. Ежегодно, през
време на Месеца на доброволното служение, всеки член бива окуражаван да се опита да работи в
ново служение, ако не се чувства задоволен на мястото, където работи в момента.

Вярвайте  на  хората  и  им  делегирайте  власт  заедно  с  отговорностите.  Тайната  за
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мотивиране на хората, за да служат продължително е да създавате в тях чувството за собственост.
Искам да повторя, че колкото се може повече трябва да позволявате на водачите на всяко служение
да  вземат  самостоятелни  решения,  без  ръководството  да  се  намесва.  Например,  позволете  на
хората,  които  се  занимават  с  грижата  на  децата  да  решават  как  да  подреждат  стаята,  какво
обзавеждане  да  използват,  какво  обзавеждане  да  купуват  и  каква  система  за  проверка  на
пристигащите  и  заминаващите  деца  да  използват.  Хората,  които  на  практика  участват  в  това
служение ще вземат по-подходящи решения отколкото ръководството на църквата, което се опитва
да  контролира  всичко  от  разстояние.  Хората  реагират  на  отговорностите.  Те  израстват  и
разцъфтяват, когато им вярвате. Но ако се отнасяте към хората като към некомпетентни бебета, вие
ще трябва да ги увивате с пелени и да ги кърмите до края на живота си. Когато делегирате власт
заедно с отговорността, вие ще се изумите от съзидателната способност на хората. Хората винаги
са толкова конструктивни колкото им позволите да бъдат. Всеки вид служение в Седлбек се намира
под контрола  на някой член от щатния  персонал,  но като  правило ние  се  опитваме колкото е
възможно да  не  се  намесваме  в  работата  на  екипа  на  служението.  Очаквайте  най-доброто  от
вашите хора и им се доверявайте в служението им.  Много църкви се страхуват толкова от горски
пожари, че използват цялото си време да гасят всеки малък къмпингов огън, който топли църквата!
Ако сте пастир, позволете на другите да направят някои грешки! Не се старайте да направите
другите хора като себе си. Вие изваждате на показ най-доброто от хората, когато им давате някакво
предизвикателство,  когато им възлагате да контролират нещо и когато  им оказвате доверие.  В
началото на Седлбек, двамата с жена ми Кейт оказвахме помощ буквално на всичко, което ставаше
в църквата: занимавахме с финансите, правехме разчети, печатахме бюлетини, чистехме тоалетни,
правехме кафе,  пишехме табелки с имената на хората и т.н.  След всяка служба аз прибирах и
складирах  в  нашия  гараж  цялото  ни  обзавеждане:  обзавеждането  на  стаите  за  децата,
озвучителната  система  и  т.н.  Всяка  неделя  сутрин  наемах  един  камион,  за  да  закарвам  това
обзавеждане до училището, което бяхме наели. През първата година често пъти работех по 15 часа
ежедневно и обичах всяка  минута  от това време.  Когато Седлбек стана на няколко години,  аз
установих, че започвам да се изморявам. Църквата беше пораснала до няколкостотин човека, но
все  още  се  опитвах  да  вземам  участие  във  всяка  работа  и  подробност  на  служението.  Аз  се
чувствах  преуморен  както  физически,  така  и  емоционално.  По  време  на  една  среща  в  сряда
признах пред членовете на църквата, че се чувствам уморен и не бих могъл да водя църквата и в
същото време да участвам във всички видове служения. Отидох още по-далеч и казах, че Бог не
очаква от мен да върша цялата работа в  църквата.  Библията  много ясно казва,  че  задачата на
пастира е да подготви всеки член за неговото служение. Аз казах: “Предлагам ви споразумение.
Ако сте съгласни да  вършите всичко,  което е  свързано със служението на  църквата,  аз  ще се
постарая да бъдете добре хранени!” Хората обичат споразуменията и същата нощ ние подписахме
един договор, че от този ден нататък те ще се грижат за служението на църквата, а аз ще ги храня и
ще ги водя. След като взехме това решение Седлбек експлозивно се разрасна. От първия ден на
основаването на Седлбек моят план винаги е бил да не се занимавам със служение.  Когато се
започва една нова църква, обикновено в началото пастира се занимава с всичко. Но целта трябва да
бъде колкото е възможно по-бързо църквата да бъде освободена от зависимостта си от пастира в
своето  служение.  С  израстването  на  нашата  църква  аз  се  отказвах  една  след  друга  от
отговорностите си и ги прехвърлях на доброволните пастири и на щатния персонал. Сега имам две
основни отговорности: да водя църквата и да я храня и даже тези отговорности споделям с 6 други
пастири.  Ръководният  ни  екип  от  пастири  ми  помага  да  водя  църквата,  а  нашия  екип  от
проповедници  споделя  с  мен  отговорностите  за  проповядването.  Защо?  Защото  съм  дълбоко
убеден, че църквата никога не би трябвало да бъде някакво шоу, зависещо от една суперзвезда!
Всички  сме  виждали  какво  става,  когато  едно  впечатляващо  служение  бъде  поставено  в
зависимост от един единствен човек. Ако този човек умре или се премести, или претърпи морален
провал,  църквата  се  разпада.  Даже  ако  днес  умра,  Седлбек  ще  продължи  да  расте,  защото  е
насочена към целта, а не зависи от някой човек. Ако умра, Седлбек може би ще загуби 1000 човека
от посетителите си, които се намират във външния край на тълпата и идват на църква, защото
харесват проповедите ми. Но ще останат хиляди верни членове на църквата които са посветили
живота си на Христос и са ядрото на църквата.

Обезпечете  необходимата  подкрепа.  Не  очаквайте  хората  да  успяват  без  подкрепа.  Всеки
доброволен  служител  се  нуждае  от  някакъв  вид помощ.  (1)  Осигурете  материална  подкрепа.
Доброволните служители имат нужда от достъп до копирните машини, до хартията, различните
материали и запаси, до телефон и най-вероятно – от място, където да се срещат. В една от нашите
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бъдещи  сгради  ние  планираме  да  разполагаме  с  една  голяма  зала,  за  да  провеждаме  нашите
“инкубатори  за  служители”,  както  и  от  малки  усамотени  места  за  доброволните  служители-
координатори, които ще бъдат снабдени с бюро, телефон, компютър и факс за тяхното служение.
Архимед е казал: “Дайте ми опорна точка и аз ще повдигна земята.” Ние считаме, че доброволните
служители са толкова важни, колкото са важни щатните служители. Когато обезпечаваме място за
работа, ние им казваме: “Това, което правите е важно.” (2) Обезпечете подкрепа в комуникацията.
Създайте начини да сте в контакт с вашите доброволни служители. В това отношение можете да
използвате същите инструменти, които използвате, за да сте в контакт с членовете на църквата си
(Карти  за  добре  дошли,  Обаждания  по  телефона  за  изразяване  на  загриженост  и  Доклади  от
пастира, отговарящ за доброволните служители). (3) Обезпечете подкрепа при издигане. Важното
е да държите вашите доброволни служители във фокуса на вниманието на църквата. Има безброй
много начини,  чрез  които можете да  издигате  доброволните служители в църквата  си.  Ето ви
няколко идеи: (А) Всяка неделя във входното антре на църквата поставяйте по една отделна маса
за всеки вид служение, за да могат хората да видят какво им предлагате. Ако няма достатъчно
разполагаемата площ за едновременно представяне на всички служения, ежеседмично редувайте
служенията, които са разполагат в антрето.  (Б) Дайте на всеки доброволен служител надписна
табелка  с  името,  която  да  носи  закачена  на  ревера  си,  за  да  могат  членовете  на  църквата  да
разбират кой в какво служение работи. (В) Провеждайте панаир на служението. Поне два пъти
годишно  ние  провеждаме  панаир,  на  който  всеки  служител  рекламира  своето  служение,
програмите и събитията, върху които работи. (Г) Отпечатайте брошура за всяко служение и ако
имате  собствен  вестник,  публикувайте  статии,  посветени  на  различните  служения.  (Д)
Споменавайте  за  различните  служения  в  проповедите  си.  Използвайте  свидетелствата,  които
показват,  как  едно  конкретно  служение  е   променило  живота  на  някой  човек.  (4)  Осигурете
морална  подкрепа.  Постоянно  изразявайте  високата  си  оценка,  както  публично,  така  и  в
индивидуални разговори за хората,  които служат в църквата ви.  Планирайте специални срещи,
като  например  банкети  за  изразяване  на  благодарност  или  екскурзии  на  лидерите,  за  да
награждавате  ядрото  от  вашите  служители.  Връчвайте  ежемесечна  награда  като  “Убиецът  на
гиганта” за изключителни постижения в служението. През цялото време в тази глава аз постоянно
използвах термина “доброволен служител,” за да не си помислят читателите, че говоря за платен
персонал.  Аз всъщност не харесвам термина “доброволен служител,” тъй като той може да се
възприеме  като  второкласна  форма  на  гражданство  и  компетентност.  Бихте  ли  желали  да  ви
оперира “доброволен лекар” или в съда да ви защитава “доброволен  адвокат”? В библейската
църква няма доброволни служители – има само служители. Идеята за две класи християни – клир
и миряни, е създадена от традицията на Римокатолическата църква. В очите на Бога няма разлика
между доброволните служители и платените служители. Ние трябва да се отнасяме към онези,
които безплатно служат със същото уважение, както се отнасяме към тези, на които се плаща за
тяхната служба.

Редовно подновявайте виждането. Винаги поддържайте виждането за служението пред хората
си.  Говорете им за  важността  на тяхното служение.  Когато подбирате някой служител,  винаги
подчертавайте  вечното  и  непреходно  значение  на  служението  в  името  Христово.  Никога  не
използвайте чувството за вина и не оказвайте натиск, с цел да мотивирате хората да служат. Хората
биват мотивирани от убедеността. Чувството за вина и натиска ги обезкуражава. Помагайте на
хората да  осъзнават,  че  няма по-велика  кауза  от каузата  на  Божието царство.  Спомняте ли си
Принципа на Неемия, за който говорих в гл. 6? Той започва с това, че виждането задължително
трябва да се подновява  веднъж месечно. Това е причината, поради която нашите срещи СОЛ на
ядрото на църквата са толкова важни. Там е мястото, където доброволните служители имат нужда
да чуят виждането и ценностите, които трябва постоянно да се преутвърждават. Ако се чувствам
болен, аз не се притеснявам да се откажа да говоря пред 10.000 посетители от тълпата, но трябва
да умирам, за да пропусна възможността да се срещна с ядрото по време на срещата СОЛ. Това е
моят шанс повторно да подчертая привилегията на това да се служи на Христос. Често пъти аз
казвам пред членовете на църквата:  “Представете си,  че  сте умрели и 50 години след това на
небето при вас идва някой и ви казва: “Искам да ви благодаря.” Вие отговаряте: “Съжалявам, но не
мисля, че ви познавам.” Тогава той ви обяснява: “Вие бяхте доброволен служител в Седлбек. Вие
служехте и жертвахте и изграждахте църквата, която след вашата смърт достигна до мен заради
Христос. Сега съм на небето благодарение и на вас.” Не си ли мислите, че усилията ви заслужават
подобно отношение?”

Ако знаех по-достоен начин за инвестиране на живота си в служба на Исус Христос, аз бих го



148

направил. Няма нищо по-важно от това. Поради това не се извинявам на хората, когато им казвам,
че най-важното нещо, което могат да направят в живота си е да се присъединят към църквата
Седлбек,  да започнат да работят в някакво служение и да служат на Христос,  като обслужват
другите  хора.  Ефектът  от  тяхното  служение  за  Христос  далеч  ще  надживее  тяхната  кариера,
тяхното хоби или всяко друго нещо, което могат да направят.

Най-добре пазената тайна на църквата е, че хората умират, за да направят принос с живота си.
Ние сме създадени за да служим! Всяка църква, която разбира това и създава възможност всеки
неин член да изрази своята ФОРМА в служение ще изживее удивителната сила за живот, здраве и
растеж. Спящият гигант ще се събуди и нищо няма да може да го спре.

Глава 20 

Каква е целта на Бога за вашата църква? 

“На него да бъде слава в църквата и в Христос Исус през всички поколения за вечни
векове! Амин (Еф. 3:21)

“Приживе Давид служеше на Божията воля, а когато умря … (Деян. 13:36) (в един
друг превод: “След като беше служил на Божията цел по време на собственото си

поколение, той умря…)

Едно  от  хобитата  ми  е  градинарството.  Мисля  си,  че  една  от  причините  да  изпитвам
удоволствие от градинарството е, че то представя много точно начина, по който Бог е оформил
личността  ми:  аз  обичам  да  наблюдавам  как  нещата  растат.  Винаги  съм  се  възхищавал  от
различните начини, по които се развиват растенията. Няма две растения, които да израстват по
един и същ начин, с една и съща скорост и да достигат до един и същ размер. Начинът на растеж
на  всяко  растение  е  уникален.  Същото  е  валидно  и  за  църквите.  Няма  две  църкви,  които  да
израстват по един и същ начин. Бог иска църквата ви да е уникална. От всички начини на растеж,
които  като  градинар  съм  наблюдавал,  най-много  ме  е  удивлявало  израстването  на  китайското
бамбуково дърво. Бамбуковото растение пуска корени в земята  и в продължение на 4-5 години (а
понякога и повече) с фиданката нищо не се случва! Вие го поливате, торите го, поливате, торите го
– но не виждате никакви видими доказателства, че нещо се случва. Нищо! И изведнъж на петата
година  нещата  започват  драматично  да  се  променят.  В  продължение  само  на  6  седмици
бамбуковото дърво израства  на  височина  до  27  метра!  В  енциклопедията  е  описано един вид
бамбуково  дърво,  което  е  в  състояние  да  израства  със  скорост  1  метър  на  ден.  Изглежда
невероятно,  че  едно  растение,  което  е  спало  в  продължение  на  години  може  внезапно  и
експлозивно да израсне, но това безпогрешно се случва с всяко китайско бамбуково дърво.  Тъй
като  завършвам тази  книга,  искам да  ви  предложа един последен  съвет:  Не  се  безпокойте  за
растежа  на  вашата  църква.  Фокусирайте  се  върху целта  на  църквата  си.  Продължавайте  да  я
поливате и да я торите, да я окопавате, да я плевите и да я подрязвате. Бог ще накара църквата му
да израсте до размера, който е планирал за нея и със скоростта,  която най-добре подхожда на
вашето положение.  Бог може да ви позволи в продължение на години да работите и да имате
малки видими резултати. Не се обезкуражавайте! Под повърхността се случват неща, които са
незабележими за вас. Корените проникват надолу и встрани, подготвяйки се за бъдещето. Даже
когато не можете да съзрете мъдрост в онова, което прави Бог, вие трябва да му вярвате. Научете
се да живеете със сигурността, че той знае какво прави. Помнете казаното в Пр. 19:21: “Има много
помисли  в  сърцето  на  човека,  но  намерението  Господно,  то  ще  устои.”  (в  друг  превод:  “В
човешкото  сърце  има  много  планове,  но  ще  се  осъществи  Божията  цел .”  Ако  изграждате
служение  върху  вечната  Божия  цел,  вие  не  може  да  се  провалите.  Тя  ще  се  осъществи.
Продължавайте  да  правите  онова,  което  знаете  че  е  правилно,  даже  когато  се  чувствате
обезкуражен.  “Да не се  уморяваме да вършим добро,  защото ще дойде времето да пожънем
онова, което се полага, ако устоим докрай” (Гал. 6:9). Подобно на растежа на бамбуковото дърво,
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когато настъпи подходящото време, Бог ще промени нещата за една нощ. Най-важното от всичко е
да останете верен на целите си.

Бъдете целенасочена личност.  Целенасочените църкви са водени от целенасочени лидери. В
един от любимите ми стихове от Библията, Деян. 13:36 се казва, че Давид е бил целенасочена
личност: “Приживе Давид служеше на Божията воля, а когато умря (в един друг превод: “След
като беше служил на Божията цел по време на собственото си поколение, той умря). Не мога да
си представя по-прекрасна епитафия. Представете си, че на вашия надгробен камък е написано
следното: “Той служеше на Божията цел по време на своето поколение.” Моля се когато умра, Бог
да е в състояние да каже това за мен. Мотивацията ми да напиша тази книга е, че Бог ще е в
състояние  да  каже това  за  вас,  когато  вие  умрете.  Тайната  на  резултатното  служение  е  да  се
изпълнят и двете части на това изречение.

Той служеше на Божията цел. Най-важната задача на тази книга е да определи целите на Бога
за църквата и да посочи практическите приложения на тези цели. Целите на Бога за църквата са и
цели  за  всеки  християнин.  Като  индивидуални  последователи  на  Христос,  ние  трябва  да
употребяваме живота си в служба на Бога и на хората, за евангелизиране, за приятелство и за да
живеем в хармония с Бога. Когато имаме църква, това ни дава възможност да правим всички тези
неща, тъй като ние не сме сами. 

Надявам  се,  че  докато  сте  чели  тези  страници,  вие  сте  усетили  пристрастеността  ми  към
църквата. Аз обичам църквата с цялото си сърце. Това е най-брилянтната концепция, която някога
е създавана. Ако искаме да бъдем като Исус, ние сме длъжни да обичаме църквата така, както я е
обичал той, но освен това сме длъжни да учим другите също да я обичат. “както Христос обикна
църквата и даде живота си за нея … Защото никой никога не мрази собственото си тяло, а го
храни и се грижи за него, както Христос храни и се грижи за църквата, защото ние сме части
от неговото тяло" (Еф. 5:25, 29-30). Твърде много християни използват църквата, но не я обичат.
Доколкото мога да разбирам Божията воля,  има само две неща,  към които се стремя в своето
служение: да бъда пастир на една църква през целия си живот и да окуражавам другите пастири.
Да бъде човек пастир в църква на последователите на Христос е най-голямата отговорност, най-
голямата привилегия и най-голямата чест, която мога да си представя. Вече казах, че ако знаех по-
стратегически начин за  да  инвестирам живота  си,  аз  щях  да  го  направя,  защото  не  искам да
прахосвам  живота  си.  Задачата  да  се  завеждат  хората  при  Христос,  за  да  станат  членове  да
неговото семейство, да се работи за тяхното развитие, за да достигнат до нивото на зрели ученици
и последователи на Христос, да им се придава сила и да се подготвят за собственото им служение,
а след това да се изпращат, за да изпълнят мисията на живота си – това е най-великата цел на
земята. Нямам съмнения, че за тази цел човек си заслужава както да живее, така и да умре.

В своето поколение.  Втората част от епитафията на Давид е точно толкова важна,  както и
първата част. Той е служил на Божията цел “по време на собственото си поколение”. Истината е,
че ние не можем да служим на Бога по някое друго време, освен през времето на собственото си
поколение. Служението винаги трябва да бъде извършвано в контекста на настоящото поколение и
на настоящата култура. Ние сме длъжни да служим на хората, съобразявайки се с  културата им,
такава каквато тя наистина е,  а  не във някаква минала форма,  която може би идеализираме в
умовете си. Ние можем да извличаме полза от мъдростта и опита на великите християнски лидери,
които са живели преди нас, но не можем да проповядваме и да служим по техния начин, защото не
притежаваме тяхната култура. Служението на Давид е било съответстващо на заобикалящата го
среда както по своя вид, така и по своята навременност. Той е служил на Божията цел (която е
вечна и непроменима) по време на своето поколение (което е в настоящето и е променливо). Той е
служил на вечността по начин, който е бил съобразен с времето.  Давид е бил както верен на
правата  вяра,  така  и  на  съвременността,  той  е  бил  в  хармония  както  с  Библията,  така  и  със
заобикалящата  го  действителност.  Да  бъде  в  хармония  със  съвременността,  без  да  прави
компромиси с истината – това е целта на Седлбек от самото й основаване.  С всяко поколение
правилата малко по малко се променят. Ако постоянно правим онова, което винаги сме правили,
ние постоянно ще оставаме там, където сме били. Миналото е зад нас. Ние можем да живеем само
днес  и  да  се  подготвяме  за  бъдещето.  Длъжни  сме  да  живеем  в  хармония  с  текста  от
стихотворението на Лоуел Маршал, което композиторът Чарлз Уесли е превърнал в песен преди
200 години:

Имам задължение, което трябва да изпълня – да прославям Бога,
Да спася вечната душа и да я подготвя за небето,
Да служа на сегашното поколение и да изпълня мисията си,
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Нека да влагам всичките си сили в тази задача - да върша волята на моя Бог!
Измерване на успеха. Как измервате успеха на едно служение? В едно широко разпространено

определение на успешното евангелизиране се казва следното: “Да се разпространява евангелието
със силата на Светия Дух и да се оставя Бог да се погрижи за резултатите.” Искам да променя това
определение  и  да  ви  предложа  друго  определение  за  успешното  евангелизиране:  “Успешното
евангелизиране е да се изгражда църквата за целите на Бога със силата на Светия Дух и да се
изживеят  резултатите,  дадени  от  Бога.”  Не  знам  как  ще  бъдат  написани  последните  глави  от
историята на църквата Седлбек, но съм убеден “че Онзи, който започна добро дело сред вас, ще го
доведе до завършек в Деня, когато Христос Исус дойде” (Фил. 1:6). Бог винаги завършва това,
което е започнал. Той е Алфата и Омегата, началото и края. Той ще продължи да изпълнява своят
план за Седлбек и във всяка друга църква, която е целенасочена. Исус е казал: “Нека стане така,
както сте повярвали” (Мат. 9:29).  Аз наричам това “фактор на вярата.” Има много фактори, които
оказват влияние върху служението ви, но върху които вие нямате контрол: историята на вашия
живот, националността, възрастта и надареността ви. Тези фактори са определяни от царственото
положение на Бога. Но има един важен фактор, над който всеки човек има контрол: доколко силно
избира да вярва в Бога! Тъй като от години проучвам растящите църкви, аз установих една обща
характерна  черта,  валидна  за  всяка  растяща  църква,  независимо от  нейната  деноминация  или
местоположение: ръководство, което не се страхува да се подчинява на Бога. Растящите църкви
са водени от лидери, които очакват църквата им да расте. Това са хора на вярата, които даже във
времената на обезкуражение вярват в обещанията на Бога. Това е тайната, скрита зад всичко, което
става в църквата Седлбек. Ние вярваме в чудесата на Бога и очаквахме той да ни използва – по
милост чрез вяра. Това е нашия избор. Но това е и вашия избор. Понякога положението на една
църква от човешка гледна точка може да изглежда безнадеждно. Но аз съм твърдо убеден, така
като доказва преживяното от Йезекия (Йез. 37), че независимо от това, колко са изсъхнали костите,
Бог може да вдъхне нов живот в тях. Всяка църква може да бъде съживена, ако позволи на Светия
Дух  да  влее  в  хората  нова  представа  за  своята  цел.  Тъкмо  това  е  предназначението  на
целенасочените църкви.

Надявам се, че тази книга е укрепила вярата ви, разширила е виждането ви и е задълбочила
любовта ви към Христос и към неговата църква. Надявам се, че ще споделите прочетеното с онези,
които  са  загрижени  за  вашата  църква.  Приемете  предизвикателството  да  се  превърнете  в
целенасочена църква! Най-великите църкви в историята все още не са построени. Искате ли да се
заемете с  тази  задача? Моля се Бог  да ви използва,  за  да изпълните неговата цел във вашето
поколение. Не съществува по-велика полза от вашия живот.
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25. Павел – Суиндъл

26. Победа в Христос - Чарлз Трюмул

27. Победата на разума – Родни Старк

28. Посланието на Проповедта на планината - Джон Стот
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Част 1а – Как да живеем 

Част 1б – Как да живеем

Част 1в – Как да живеем

Част 2 – За молитвата

Част 3 – За човешките отношения

Част 4 – За решителността, смелостта, страха и волята

Част 5 – Да се подчиняваме на Бога и на родителите си

Част 6 – За позитивния подход, радостта, щастието и смеха
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Част 13 - Смирение, кротост, покорството, слава, гняв, гордост, високомерие и самолюбие

Част 14 - Как да говорим и как да мълчим

Част 15 - За любовта и омразата

Част 16 - За разкаянието и опрощението

Част 17 - Отмъщение, състрадание и толерантност

Част 18 - Търпение, издръжливост и отчаяние, упоритост и нерешителност

Част 19 - Престъпление, наказание и дисциплиниране

Част 20 - Страст, чувства и емоции, страх, ужас и смелост

Част 21 - Завист, ревност, богатство и успех

Част 22 - Глупост, суета, лицемерие и самохвалство

Част 23 а - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 б - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 23 в - Вяра, надежда, доверие, увереност и съмнение

Част 24 - Достойнство, почтеност, честност и непротиворечивост

Част 25 а - Мъдрост, благоразумие, разум, разбиране и обучение
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Част 27 - Благодарност, благородство и хваление на Бога

Част 28 - Трудолюбие, усърдие, старание и мързел

Част 29 - Свобода, робство, самодисциплина, дълг и отговорност

Част 30 – Самосъжаление

Част 31 а - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 б - Истина, лъжа и заблуда

Част 31 в - Истина, лъжа и заблуда

Част 32 - Оплакване, огорчение и недоволство

Част 33 - Душевен мир, християнска любов и милосърдие

Част 34 - Отношение на християнина към другите религии и към атеизма

Част 35 а - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 б - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 35 в - За нашият избор и за нашите приоритети

Част 36 - Стремеж към Бога, към духовната зрелост и към светостта

Част 37 - Демони и дяволи

Част 38 - Факти и данни за Исус, за човешкото тяло, за света, за вселената и живота и изказвания на 
велики хора

Част 39 - Изпитанието, страданието и чакането

Част 40 - Как Бог пречупва упорството на човека

Част 41 - За евангелизацията

Част 42 - Деца, родители и семейство

Част 43 - Смисълът на живота, на смъртта, на ада и на целомъдрието

Част 44 - За Библията и църквата

Част 45 - За кръстът на Христос, за нашият кръст и за служението ни на Бога

Част 46 - Минало, настояще и бъдеще

Част 47 - За действието, за мисленето, за активността и пасивността

Част 48 - Бог променя хората

Част 49 - Самота и самоубийство

Част 50 - Сърце и ум, вяра и наука

Част 51 - Красота, съвършенство и мечти

Част 52 - За кръщаването и спасението

Част 53 - За ученичеството и последователите

Част 54 - Традиции, религия и морал

Част 55 - Бог лекува

Част 56 - За лидерството

Част 57 - Божият план за моя живот

Част 58 - Да се страхуваме само от Бога и от нищо друго

Част 59 - Някои Библейски пророчества, които са се сбъднали

Част 60 - Хумор, мисли и интересни истории

40. Тайните на лозата - Брус Уилкинсън

41. Той е там и Той не мълчи - Франсис Шейфър
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42. Управлявайте чувствата си - Джойс Майер 

43. Цар Давид - Дейвид Пиърс

44. Целенасочената църква - Рик Уорън

45. Целенасочен живот – Рик Уорън
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