
Къщи, които променят света 
Коментари: 
Много по-значима книга, отколкото очаквах. Тя отправя 
предизвикателство към много свещени крави, демонстрира 
забележително библейско, теологично и стратегическо прозрение. 
Цялата църква трябва да чуе това, което Волфганг Симсон има да 
каже в тази плодотворна творба. 
Проф. Кенет Б. Мълхоланд 
декан, Columbia Bible Seminary 

Много силно ударение върху еклесиологията, което, вярвам аз, Бог 
поставя пред Своята църква в тези дни. Забележителен труд. 
Ърни Едикът, Interdev, Великобритания  

Просто се улавях как казвам: Това е, което вярвам и аз! 
Дениъл А. Браун, главен пастор 
The Coastlands Aptos Foursquare Church, САЩ 

Прочетох първите страници на книгата и сърцето ми се разтуптя 
толкова силно, че помислих, че получавам тахикардия. 
Д-р Дан Тротър, редактор на New Reformation Review 
и професор по бизнес администрация 
Хартсвил, САЩ 

Това е чисто злато! 
Робърт Фитс, автор на “Църквата в къщата”, Хаваи 

Монументална и чудесна творба! Тя ще бъде значим принос към 
настоящата ситуация, пред която е изправена църквата. 
Ралф Нейбър, автор на “Накъде да вървим оттук?” 

Наистина превъзходни, отлични неща! Тази книга съдържа 
феноменално количество истина и може много да допринесе към 
дебата относно формата и моделите за църквата на бъдещето.  
Роджър Елис, Revelation Church 
Chichester, Великобритания 

Всъщност аз изчетох тази книга от началото до края, нещо, което не 
бях правил с никоя друга християнска книга от години, освен книгата 
на Филип Янси “ Какво е удивителното на благодатта?” (Philip Yancey, 
What’s so amazing about grace?) 
Крис Шнайдер, Слуги/Онисима, 
Филипините 



Великолепна книга! Бях пастор на Реформирана църква в Швейцария 
за шест години и мога да се съглася с много от нещата на базата на 
моя опит. 
Матиас Шурман, учител по теология, 
Виндхоек, Намибия 

Отлична книга, която се простира до сърцевината на структурния 
проблем в нашето схващане за църква. Напълно съм съгласен с 
анализа и ценя много книгата и нейното послание. 
Патрик Джонстоун, WEC, 
Лондон 

Какъв отклик намира тази книга в моето сърце! 
Тони Блек, Реконсилиейшън Интърнешънал, 
Шотландия 

Силно предизвикателна и крайно важна. 
Кай С. Шойнеман, Вайсбаден, 
Германия 

Акцентира върху много важна тема, която със сигурност ще бъде 
жизненоважен елемент в експлозивното разпространение на църквата 
по целия свят. Невероятно количество от великолепен материал. 
Видението и научния подход на тази книга със сигурност са повик от 
бъдещето. Тази книга е острието на идните неща.Няма съмнение, че 
ако възнамеряваме да изпълним земята със знанието за славата 
Господня с милиони нови събрания, ние ще трябва да се върнем към 
новозаветния модел представен тук. 
Джеймс Монтгомъри, 
Основател и президент, 
Служението DAWN, 
Колорадо спрингс, САЩ 

Кармелитерите винаги са знаели, че в група с повече от 20 човека не 
може да има истинско общение. Твърде лесно можем да се отбягваме 
един друг. Ако една църква иска да оцелее, тя има нужда от нови и 
ефективни форми.Домашните църкви могат да предложат това. 
Якобус Рихтер, 
Мюлрад, Германия 

Твърде интересна и много революционна. Със сигурност заслужава да 
се прочете. 
Мадж С. Баус 
Редактор, Вярващият, 



Ванкувър, Канада 

Уникален изследователски труд, внимателно изучаващ новозаветните 
принципи за основаване на църкви.  
Уес Уилсън, Вицепрезидент, 
Всеки дом за Христос, Колоради спрингс, САЩ 

Въодушевяваща! Накара ме да преосмисля някои от моите убеждения. 
Майкъл Страб, Водач на мисия, 
Азия 

Разорава целината! Толкова нова и свежа, че за обикновения читател 
ще се окаже доста революционна. 
Клайв У. Клейтън, 
Белгийски евангелски мисии, 
Брюксел 

Бях напълно пленен от тази книга. 
Ник Хардинг, главен църковен водач, 
Ливърпул, Великобритания 

Много добра и навременна книга, чудесна творба. Написана в 
предизвикателен стил и дух, но въпреки това си остава балансирана и 
зряла. 
Бертолд Бекер, 
Ходатаи за Германия 

Много интересно четиво. Бог прави нещо много значимо по целия свят 
– затова, по определен начин, тази книга не е голяма изненада. 
Андрю Пархам, Водачески тим, 
Ichthus общество, 
Лондон, Великобритания 

От сърце се наслаждавах на тази книга. Пряма и изпълнена с чувство, 
но без да унижава тези, които имат различна позиция. Анализът за 
разликата между клетъчната църква и домашната църква е най-
добрият, който съм чел. 
Д-р Робърт Банкс, 
Fuller Theological Seminary, 
Пасадена, САЩ 

Домашните църкви са като правени по мярка за днешното поколение 
Х. 
Айрих Салвисберг, бивш пастор 
и координатор, Explo 97 



Пророчески шокираща! Невероятен труд, акцентиращ върху много от 
жизнените въпроси, пред които е изправена църката днес. Силно 
предизвикателна и стимулираща книга. 
Робърт Маунтфорд, 
Сити Вижън, Великобритания 

Напълно се съгласявам с оценката за църквата от времето на 
Константин. Другото, което ме поразява като абсолютно вярно, е 
въпросът, че църквата трябва да става още по-устойчива на гонения. 
Това е напълно противоположно на държавната църква, която ти дава 
сигурност винаги щом си покорен. 
Бъорн Ларсон, Свещеник, 
Църквата на Швеция 

О-о-о! Тази книга отправя предизвикателство към нашето разбиране 
за църква и как става това на практика. Силно препоръчвам тази 
книга на всеки пастор и църковен водач. 
Еди Смит, координатор, 
US Prayer Track, 
AD2000 & Beyond Movement 

Това е една от най-значимите книги, каквито не бях виждал от дълго 
време. 
Питър Брайърли 
Крисчън Рисърч, Великобритания 

Тази книга е пророческа и може да идва твърде рано за много хора. 
Тя е задължително четиво за тези, които са водачи, и силно 
препоръчителна за тези, които са участници във фронтови мисии. 
Маартен Брайнес, Водач на FMC, 
Младежи с мисия, Холандия 

Силно уверен съм, че тази книга ще бъде от голяма полза за 
разпространението на Божието царство. 
Дейвид Лим, 
Манила 

Да бъда откровен, загубил съм надежда за всички нови църковни 
течения и християнски вълни. Но това относно домашните църкви ме 
ръзвълнува в дълбочина. Надявал съм се този вид църква да стане 
реалност през целия ми християнски живот. Не мога да повярвам, че 
може да стане реалност. Толкова съм развълнуван, че мога да 
заплача. 
Компютърен програмист, 



Швейцария 

Това прилича на нещо, което може и да проработи! 
Аптекар, 
Швейцария 

Нещо просто, в същото време динамично. Винаги съм се надявал, че 
църквата ще бъде такава. 
Лекар, 
Швейцария 

40 години съм бил в служението. Сега, след като разбрах за 
домашните църкви, чувствам, сякаш съм се изкачил на стълба, само 
за да разбера, че тя е била облегната на погрешната стена. 
Водач на мисия, 
Индия 

Това е точно вида църква, който съм виждала в действие, и каквато 
Святият Дух ни бе разкрил, преди да дойдат мисионерите. 
Жена, 
Монголия 

Бях благословен, назидан и развълнуван, докато четях тази книга. Тя 
истински улавя радикалната същност на новозаветното християнство. 
Пастор Бари Кърк, 
Tilehurst Free Church (баптистка), 
Рийдинг, Великобритания 

Предговор: Видение, твърде хубаво, за да е истина? 

Църквата не само носи посланието, тя е посланието 
Отгледан в “християнска” Германия, където църквите са навсякъде, 
винаги съм чувствал, че в общността, която Исус основа и за която 
чета в Новия завет, трябва да има нещо вълнуващо – но някак си все 
не можех да открия какво е то. Заедно с много мои приятели и колеги 
аз мечтаех за общност, която да е простичка като едно-две-три, но 
също толкова динамична; нещо експлозивно, способно да преобърне 
света и нашата улица. Църквата е свръхестествено творение, 
надарена с Божия дар на безсмъртието; средство да направим един от 
друг последователи и да оставим отпечатък от живота на Исус върху 
всички нас. Една смесица от благодат и грозде, любов и смях, радост 
и гумени мечета, прошка и приятно време, сила и – защо не? – 
хартия. Църква, която не се нуждае от голямо количество пари, 
реторика, контрол и манипулация, която може да успее без наличието 



на силни и харизматични герои, която е нерелигиозна по същество, 
която може да разтърси хората в дълбочина, да ги накара да 
развържат езиците си от чиста радост и удивление, и просто да ни 
научи Начина, по който да живеем. Църква, която не само носи 
посланието, но е самото послание. Нещо, което се разпростира като 
непобедим вирус, заразява всичко, до което се докосне, и накрая 
покрива земята със славата и знанието за Господа. Църква, чиято 
сила произтича от твореца й, който я е снабдил с най-творческия 
генетичен код, вид небесна ДНК, която й позволява да пренася 
божествени ценности от небето на земята и да ги репродуцира тук. В 
течение на този процес тя трансформира не само вода във вино, но 
атеисти в апостоли, полицайки в пророчици, терористи в учители, 
водопроводчици в пастори, уважавани племенни вождове в блестящи 
евангелизатори. Църквата, за която мечтаех, е като едно разширено 
духовно семейство – органично, неорганизирано, изградено от 
взаимоотношения, неформално. Структурата й е устойчива на 
гонения. Тя съзрява сред сълзи, умножава се под напрежение, диша 
под водата, расте, скрита под килима; разцъфтява в пустинята, вижда 
в мрака и благоденства сред хаоса. 

____________________________________  
Тя съзрява сред сълзи, умножава се под напрежение, диша под 
водата, расте, скрита под килима; разцъфтява в пустинята, вижда в 
мрака и благоденства сред хаоса. 
____________________________________ 

Църква, която може да се умножи като пет хляба и две риби в ръцете 
на Исус, в която бащите обръщат сърцата си към синовете си и 
синовете своите сърца към бащите, в която хората са ресурса й, и 
която се хвали само с едно име, на Божия Агнец. Бог променя 
църквата и от своя страна това ще промени света. Милиони християни 
по света осъзнават настъпването на неизбежна реформация с 
глобални пропорции. Те всъщност казват: “Църквата, каквато я 
знаем, спира тази Църква, която Бог иска.” Невероятно, мнозина 
чуват Бог да им казва същото. Има ново колективно осмисляне на 
древно откровение, общо духовно ехо. В следващите 15 тези ще 
обобщя част от това и съм убеден, че то отразява част от това, което 
Божия Дух говори на църквата днес. За едни това може да е 
пословичния облак с размер на юмрук в небето на Илия. Други вече 
чувстват проливния дъжд. 

Петнадесет тези за пре-въплъщаване на църквата  



1. Християнството е начин на живот, не серия от религиозни 
срещи 
Преди да бъдат наречени християни, последователите на Христос 
били наречени “Пътят”. Една от причините била, че те действително 
били намерили пътя, в който да вървят. Същността на църквата не се 
състои в непрекъсната последователност от религиозни срещи, 
водени от професионални духовници на свети места, специално 
предназначени за среща с Исус. По-скоро тя е в пророческият начин, 
по който последователите на Христос живеят своя ежедневен живот в 
духовни разширени семейства като жив отговор на въпросите, които 
си задава обществото, и на мястото, където този живот значи най-
много – техните домове.  

2. Време е да сменим “категогите” 
Историческата Православна и Католическа църква след периода на 
Константин през четвърти век създават и възприемат религиозна 
система, основана на два елемента: християнска версия на 
старозаветния храм – катедралата – и поклонение по образеца на 
еврейската синагога. Така те възприемат като основополагащ образец 
за идните времена калъп за християнски събирания и поклонение, 
който никога не е специално изразяван или приеман от Бог в 
Новозаветните времена: “категогата”, която е обединителен мост 
между идеята за Божия дом и синагогата. Поръсена от гръцка 
езическа философия, разграничаваща осветеното от светското, 
категогата се превърна в черната дупка на християнството, погълна 
голяма част от енергията му за промяна на обществото и подведе 
църквата да бъде вглъбена сама в себе си за много векове напред. 
Римо-католическата църква дори канонизира тази система. Лутер 
реформира съдържанието на евангелието, но външните форми на 
“църква” остави почти недокоснати. Свободните църкви освободиха 
системата от държавата, баптистите я кръстиха, квакерите я 
освежиха, Армията на спасението я облече в униформа, петдесятните 
я помазаха и харизматиците я обновиха, но до днес никой не е 
променил в действителност системата. Времето да сторим това вече 
дойде.  

3. Третата Реформация 
Преоткривайки благовестието на спасението единствено чрез вяра и 
благодат, Лутер постави началото на реформиране на църквата чрез 
реформация на теологията. През осемнадесети век чрез движенията 
от пиетисткото съживление бе възстановена близостта с Бога, която 
доведе до реформация на духовността, Втората Реформация. Сега Бог 
докосва самите мехове, поставяйки началото на Трета Реформация, 
реформация на структурата.  



4. От църковен дом към домашна църква 
От времето на Новия завет не съществува нищо, наречено “Божий 
дом”. С цената на своя живот, Стефан ни припомни: Бож не живее в 
храмове, направени от човешки ръце. Църквата е Божият народ. 
Следователно църквата е била и си е у дома там, където хората се 
чувстват у дома: в обикновени домове. Там Божиите хора споделят 
живота си чрез силата на Святия Дух, имат “срещи”, т.е. хранят се 
заедно, когато се събират; често дори не се колебаят да продадат 
лично имущество и да споделят материални и духовни благословения; 
взаимно се учат в реални житейски ситуации как да се покоряват на 
Божието слово – и не посредством професорски лекции, но 
динамично, чрез диалог и задаване и отговаряне на въпроси. Там те 
се молят и пророкуват един пред друг, кръщават се. Там те оставят 
маските да паднат и изповядват греховете си, сдобивайки се с нова 
обща идентичност чрез любов, приемане и прошка.  

5. Църквата трябва да стане малка, за да може да расте 
Повечето днешни църкви просто са твърде големи, за да създадат 
условия за истинско общение. Често се превръщат в “общност без 
общение”. Новозаветната църква бе изградена от малки групи, 
обикновено между 10 и 15 души. Тя нарастваше не като формираше 
големи събрания от 300 души, с които да запълни големи катедрали и 
да загуби общението. Тя се разширяваше “странично”, разделяйки се 
като органична клетка, когато групата достигаше около 15-20 души. 
__________________________________  
Традиционната църква, каквато ни е позната, е тъжен компромис: 
нито голяма, нито красива, твърде пораснала домашна църква и 
твърде малка общоградска църква, често лишена от динамичните 
характеристики и на двете. 
  
След това всички християни можеха да се събират заедно за 
общоградски тържествени богослужения като в Соломоновия храм в 
Ерусалим. Познатата ни традиционна църква, при сравнение, се 
оказва тъжен компромис: нито голяма, нито красива, твърде 
пораснала домашна църква и недоразвита общоградска църква, често 
лишена от динамичните характеристики и на двете.  

6. Никоя църква не бива да се ръководи единствено от пастор 
Местната църква не се води от пастор, а получава бащинска грижа от 
презвитер, мъдър човек, осъзнаващ настоящата реалност. После 
местните домашни църкви образуват движение, ръководено от 
презвитери и членове на така нареченото петкратно служение 
(апостоли, пророци, пастори, евангелизатори и учители), които се 
движат от “дом на дом”, така както кръвта циркулира из тялото. 
Основополагаща роля е отредена на апостолското и пророческо 



служение (Ефес. 2:20, 4:11,12). Пасторът е важен член на целия тим, 
но той може да изпълни само определена част от голямата задача 
светиите “да бъдат подготвени за делото на служението” и той трябва 
да бъде подпомогнат от другите четири служения, за да може да 
функционира правилно.  

7. Правилните части – подредени по погрешен начин 
____________________________________ 
 Християнският свят разполага с всичките части, но ги е подредил по 
погрешен начин, поради страх, традиции, религиозна завист и 
желание за власт и контрол. 

За да подредим даден пъзел, трябва да сглобим частите според 
оригинала, иначе цялата картина се оказва погрешна и отделните 
части нямат смисъл. Християнският свят разполага с всичките части, 
но ги е подредил погрешно поради страх, традиции, религиозна 
завист и желание за власт и контрол. Както водата се среща в три 
форми – лед, вода и пара – така и петте служения, споменати в 
Ефесяни 4:11,12 – апостоли, пророци, пастори, учители и 
благовестители – се срещат днес, но не винаги в правилната форма и 
на правилните места. Често са замръзнали като лед в скованата 
система на институционализираното християнство; понякога 
съществуват като чиста вода; или са се изпарили като пара в тънката 
атмосфера на свободно летящи служения и “независими” църкви, 
пред никого неотговорни. Както е добре да поливаме цветята с 
течната форма на водата, тези пет обучаващи служения ще трябва да 
бъдат отново транформирани в нови – и в същото време древни – 
форми, за да може целият духовен организъм да цъфти и 
индивидуалните “служители” да могат да намерят вярната си роля и 
място в него. Това е още една причина защо трябва да се върнем към 
оригиналния модел на Твореца за църквата. 

8. Избавление от ръцете на духовници-бюрократи, 
пристъпване към свещеничество на всички вярващи 
Никоя форма на Новозаветна църква никога не е била водена от един 
професионален “свят човек”, който да се е нагърбил със задачата да 
общува с Бога и после да храни относително пасивни, религиозни 
консуматори в стила на Мойсей. Християнството е възприело този 
метод от езическите религии или, в най-добрия случай, от Стария 
завет. Силното професионализиране на църквата след Константин е 
имало внушително влияние достатъчно дълго, като изкуствено е 
разделило Божиите хора на инфантилни миряни и професионално 
духовенство, и е създало властнически манталитет и пирамидни 
структури. Според Новия завет (1Тим.2:5), “има един Бог, и един 
ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос.” Бог просто не 



може да благослови религиозни професионалисти да се вмъкнат 
насила между Него и Неговите хора. Завесата е раздрана, и Бог 
позволява на хората да идват при Него направо чрез Исус Христос, 
единствения Път. За да може да се осъществи свещеничеството на 
всички вярващи, настоящата система ще трябва да се промени 
напълно. Бюрокрацията е най-съмнителната от всички 
административни системи, защото задава само два въпроса: да или 
не. Не оставя място за спонтанност и човечност, за истински живот. 
Това може да е нормално за политиката и бизнеса, но не и за 
църквата. Като че ли Бог се е захванал да избавя църквата Си от 
вавилонското пленничество на религиозни бюрократи и 
контролиращи духове в общественото пространство като я поставя в 
ръцете на обикновени хора, които Бог е направил необикновени и 
които, като в онези дни, може още да миришат на риба, парфюм или 
революция.  

9. Завръщане от организираните към органичните форми на 
християнство 
___________________________________ 
Това, което сега е комбинация от максимум организация и минимум 
организъм, трябва да бъде променено на минимум организация, за да 
създаде възможност за максимум организъм. 
____________________________________ 

“Христовото тяло” е истински образ на органично създание, а не на 
организиран механизъм. Църквата, на местно ниво, се състои от 
множество разширени духовни семейства, които са органично 
свързани помежду си като жизнена система. Взаимодействието между 
тези общества е интегрална част от посланието на цялата общност. 
Това, което сега е комбинация от максимум организация и минимум 
организъм, трабва да бъде променено на минимум организация, за да 
създаде възможност за максимум организъм. Твърде много 
организация, като усмирителна риза, често е задушавала организма 
поради страх нещо да не се обърка. Страхът е противоположното на 
вяра, и в никой случай не е християнска добродетел. Страхът иска да 
контролира; вярата може да се довери. Следователно контролът може 
и да е добър, но доверието е по-добро. Тялото Христово е поверено в 
ръцете на истински настойници със специален харизматичен дар да 
вярват, че Бог продължава да е в контрол, дори те да не са. Днес ние 
трябва да изградим регионални и национални мрежи, основани на 
доверието, а не нова схема от политически екуменизъм, за да могат 
органичните форми на християнство да се появат отново. 

10. От поклонение пред нашето поклонение към поклонение 
пред Бога 



Много от днешното християнство може да бъде обобщено като святи 
хора, които идват редовно на свято място в свят ден, в свят час, за да 
участват в свят ритуал, воден от свят човек, облечен в святи дрехи, 
за свято възнаграждение. Тъй като това редовно представление, 
наречено “богослужение”, изисква много организационен талант и 
административна бюрокрация, формалните и институционализирани 
форми бързо се превръщат в сковани традиции. Статистически, 
традиционната едночасова или двучасова служба поглъща много 
ресурси и дава ниски резултати при правенето на ученци, т.е. при 
трансформирането на живота на хората. Иконимически, тази 
структура поглъща много и произвежда малко. Желанието да се 
покланяме “правилно” е довело до много деноминационализъм, 
традиционализъм и номинализъм. Пренебрегва се факта, че 
християните са призовани да се покланят с “дух и истина”, а не в 
катедрали със сборници с химни в ръка. Пренебрегва се и другия 
факт, че по-голямата част от живота е неформална, и че 
християнствто е “начин на живот”. Не трябва ли да спрем да бъдем 
силни актъори и да се превърнем в хора със сила?  

11. Да спрем да водим хората в църквата, да заведем църквата 
до хората 
Църквата започва да се променя от структура с мото “Елате!” в 
структура с мото “Да идем!” В резултат на това църквата трябва да 
спре да се опитва да доведе хората до “църквата”, и да заведе 
църквата при хората. Мисията на църквата никога няма да бъде 
постигната, ако просто прибавяме хора към съществуващата 
структура. Ще е необходимо спонтанно умножаване на църкви като 
гъби след дъжд по целия свят и на места, където Христос все още не е 
познат. 

12. Преоткриване на Господнята вечеря като истинска вечеря с 
истинска храна 
Църковната традиция е успяла да празнува Господнята вечеря в 
хомеопатична и дълбоко религиозна форма с няколко капки вино, 
безвкусна питка и тъжно лице. Господнята вечеря обаче е 
представлявала истинска храна със символично значение, а не 
символична храна със значимо съдържание. Бог възстановява 
съвместното ни хранене.  

13. От деноминации към общоградски тържествени 
богослужения 
Исус призова универсално движение, а това, което се получи, беше 
поредица от религиозни корпорации с глобални вериги, които 
предлагат на пазара своите специални видове християнство и се 
съревновават помежду си. Чрез това разделяне на християнството на 



търговски марки, по-голямата част от протестанството е загубило 
гласа си в света и е станало политически незначимо, по-загрижено за 
традиционните си различия и религиозни междуособици, отколкото за 
изграждането на едно общо свидетелство пред света. Исус никога не 
е казвал на хората да се организират във фракции и деноминации, а 
Павел го наричаше “светско”, белег за незрели християни. В ранните 
дни на църквата, християните имаха двойна идентичност: те бяха 
Неговата църква, вертикално обърнати към Бога, и след това 
организирани географски, т.е. обърнати хоризонтално един към друг 
на земята. Това означава не просто християнски квартали, 
организирани в квартални или домашни църкви, където на местна 
почва споделят своя живот, а също християни, които се събират 
заедно като колективно тяло за общоградски или регионални общи 
служби, изразявайки единството на църквата в даден град или район. 
Автентичност в кварталите заедно с регионална или общоградска 
корпоративна идентичност ще направи църквата не само политически 
значима и духовно убедителна, но ще позволи завръщането към 
библейския модел за общоградска църква, общия брой на всички 
новородени християни в даден град или регион.  

14. Изграждане на дух, устойчив на гоненията 
Те разпънаха Исус, водача на всички християни. Днес Неговите 
последователи са по-загрижени за титли, медали и обществено 
приемане, или, което е по-лошо, стоят безмълвни и дори не си 
заслужава да бъдат забелязвани. “Блажени сте, когато сте гонени”, 
казва Исус. Библейското християнство е заплаха за езическото 
безбожие и греховност, за свят, предаден на алчност, материализъм, 
завист и всякакви демонични стандарти за етиката, секса, парите и 
властта. Съвременното християнство в много страни просто е твърде 
безобидно и учтиво, за да си струва да бъде преследвано. Но когато 
християните отново заживеят според новозаветните стандарти за 
живот и започнат да наричат греха грях, естествената реакция на 
света както винаги ще бъде обръщане към вярата или гонение. 
Вместо да свиват удобно гнезда във временните зони на религозната 
свобода, християните ще трябва да се подготвят отново да бъдат 
разпознати като главните виновници, застанали на пътя на глобалния 
хуманизъм, съвременното робство на задължителното удоволствие и 
откритото поклонение пред Егото, погрешния център на вселената. 
Затова християните трябва и ще почувстват “гнетящата толерантност” 
на свят, който е загубил всички абсолюти и следователно отказва да 
признае и да се покори на своя Бог с Неговите абсолютни стандарти. 
Поради растящото идеологизиране, приватизиране и одухотворяване 
на политиката и икономиката, християните – по-скоро, отколкото 
мнозина мислят – ще имат своя шанс да застанат щастливо обвинени 
редом с Исус. Те трябва да се подготвят сега за бъдещето като 



изградят дух, устойчив на гоненията, и още по-устойчива на 
гоненията структура.  

15. Църквата си идва у дома 
Къде е най-лесното място човек да бъде духовен? Дали не е скрит зад 
голям амвон, облечен в свята премяна, проповядващ святи думи на 
безлично множество, и след това потъващ в някой офис? И кое е най-
трудното – следователно най-важното – място, където някой трябва 
да е духовен? У дома, в присъствието на съпругата и децата, където 
всичко, което направи или каже, автоматически се тества в духовния 
лакмусов тест и се оценява според реалността, където лицемерието 
може да бъде ефективно изкоренено и автентичността да расте. 
Голяма част от християнския свят е избягал от семейството, много 
пъти място на лично духовно поражение, и е организирал изкуствени 
представления в осветени сгради, далеко от атмосферата на реалния 
живот. Бог се е заел да спечели отново домовете и църквата се 
обръща към корените си – обратно към мястото на своето начало. Тя 
буквално си идва у дома, завършвайки цикъла на църковната история 
в края на световната история. 
Когато християните от всички сфери на живота, от всички 
деноминации и всякакъв произход почувстват ясен отклик в своя дух 
на това, което Божият Дух казва на църквата, и започнат да чуват 
глобално, за да действат локално, те отново започват да 
функционират като едно тяло. Те спират да искат от Бог да 
благослови това, което правят – и започват да правят това, което Бог 
благославя. Те се организират в квартални домашни църкви и се 
събират за регионални или общоградски богослужения. Вие сте 
поканени да станете част от това движение и да дадете своя принос. 
Може би и вашият дом ще стане къща, която променя света. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Защо и за кого бе написана тази книга 

Тази книга е продукт на много хора от много страни и черпи от 
опитността на голямо разнообразие от Божии слуги. Записки по нея 
съм си водил в Колумбия, САЩ, Германия, Швейцария, Англия, Судан, 
Египет, Кипър, Саудитска Арабия, Дубай, Индия, Шри Ланка, 
Бангладеш, Южна Корея, Китай и Монголия, и съм имал възможност 
да обсъждам тези въпроси с много пастори, мисионери и християнски 
водачи. Преди всичко аз исках да чуя внимателно “обикновените 
християни” и да разбера за техните мечти и преживявания. 
Благодарен съм за всички тези вдъхновяващи срещи, където слушах 
разкази и водехме дискусии на чаша чай. Също бях вдъхновен от 



голям брой ценни книги и други материали, твърде многобройни, за 
да мога да ги назова. Въпреки че израснах, говорейки немски език, аз 
се опитах да напиша тази книга на английски – и то си личи! Моля 
хората, чиито роден език е английският, да ми простят волностите, 
които може да съм си позволил с техния език. Исус ни даде заръката 
да отидем и да правим ученици от всички народи. Растящото 
убеждение на мнозина християни по света е, че това ще бъде 
постигнато само когато църквата – Божията витрина – се намира на 
няколко крачки разстояние от всеки човек на глобуса. Църквата – 
тайното и мощно общество на изкупените – отново трябва да стане 
мястото, където хората буквално могат да видят Христовото тяло, 
където Неговата слава се открива по най-практичен начин, осезаема, 
приземена, в съседната къща, невъзможна за пренебрегване или 
подминаване, живееща между нас всеки ден. Процесът да се стремим 
да направим ученици от цели нации – държави, народностни групи и 
региони – чрез масово разпространение на Христовото присъствие е 
станал известен като “създаване на църкви чрез сатурация”, 
процесът, който Бог като че ли използва в нация след нация, за да 
мобилизира Своя народ да работи заедно за постигането на една 
върховна цел. Думата сатурация означава “да напълня до горе”, да 
изпълня докрай, да достигна до критична пълнота. Бог е Бог на 
народите. Бързо можем да видим, че основаването на няколко църкви 
тук и там просто не е достатъчно. Какво ще е необходимо, за да 
видим цели народи превърнати в последователи, със своите милиони 
жители и десетки хиляди села, с дълго наслоявани нехристиянски – 
или по-лошо, псевдохристиянски – традиции и обичаи и тяхното 
силно духовно влияние, в свят на бедност и урбанизация, с необятно 
множество от мнения, цветове, касти и кланове, племена и езикови 
групи? Мнозина са ми казвали, често със сълзи на очи, че тяхната 
нация няма истински да смени своите ценности и да бъде превърната 
в нация от ученици чрез нещо изкуствено, чрез краткото докосване 
до съкратено евангелие в кратковременна евангелистична кампания, 
нито дори чрез вида църква, съществувал 5, 50 или 500 години. Нищо 
друго освен самото присъствие на живия Христос във всеки квартал и 
село във всеки ъгъл на нацията няма да постигне тази цел. Той дойде, 
за да живее сред нас – и да остане. Оттук следва, че ние трябва да 
поставим началото и да правим всичко за развитието на движения за 
основаване на църкви, които инициират и улесняват други движения 
за основаване на църкви, докато не оставим възможност на който и да 
било да пропусне да разбере, да пренебрегне или дори да избегне 
присъствието на Исус във формата, която Той е избрал да приеме на 
земята – местната църква. Тази книга фокусира вниманието си върху 
следните въпроси: Какъв вид църква е необходима, за да осъществи 
точно това? Как да основем такъв вид църква? Книгата има три цели. 



1.Тя е изявление на видението. Тя се опитва да улови и изрази 
виденията, надеждите и очакванията на много християни по земята за 
новозаветна църква, която да превърне цели нации в последователи, 
а не просто да отбелязва присъствие. Това предполага нуждата да 
говоря широкомащабно, езика да чертае в големина, и аз болезнено 
осъзнавам съществуващата опасност твърде много да опростя 
сложностите на живота и да звуча почти опростенчески на моменти. 
Вярвам, че Бог ще използва други, по-надарени от мен, за да попълни 
празнините, които се налага да оставя. 2. Тя е манифест. Книгата 
изявява тристранно убеждение, че без завръщане към новозаветната 
простота на домашните църкви, без подкрепящото петкратно 
служение, което да постави началото на поток от качествени домашни 
църкви, и без стратегическо основаване на църкви чрез сатурация 
като обединено усилие на цялото Христовото тяло, ние ще продължим 
да бъдем непокорни на Великата заръка. Броят на хората, които 
живеят днес – повече от шест милиарда – е повече от общия брой на 
хората, които са живяли някога досега. Ако някога е била нужна 
новозаветна църква, която да направи ученици сред народите, то 
времето за това е сега. 3. Тя е наръчник за основаване на църкви. Тя 
ще ни обясни как да основаваме църкви. Както е известно на всеки 
бизнес, най-добре е първо да се изгради действащ прототип на даден 
продукт и тогава да се стремим към масово производство. Ако знаем 
каква църква искаме, ще знаем как да я основем и как да я умножим. 

Защо няма никакви модели? 
Вместо да прилагаме духовните успехи на други хора, считам за по-
естествено за нас да търсим нещата, които Бог иска ние да 
осъществим. 
Опитах се да устоя на изкушението да опиша огромен брой модели, 
които могат да бъдат използвани като шаблони при основаването на 
домашни църкви. Не формулирах “шест лесни стъпки за стартиране 
на движение за домашни църкви”, защото не е лесно, нито е 
препоръчително да вземем формули и съществуващи модели и да се 
опитаме да ги фотокопираме. Една от причините е, че просто не 
приемам манталитета на имитаторите. По-важно е да бъдат схванати и 
усвоени духовно важните принципи, отколкото да вземем конспект от 
пет точки и да го копираме. Вместо да прилагаме духовните успехи на 
други хора, считам за по-естествено за нас да търсим нещата, които 
Бог е определил ние да приложим на практика в нашето време и 
място – това, което чувстваме, че Той ни е показал. Не бих искал да 
лиша никой от нас от това плодотворно напрежение. Друга причина е, 
че мнозина търсят доказана истина, непогрешим метод и модел, 
концепция, която вече е изпитана и доказана от достатъчно голям 
брой хора, преди да предприемат “скок на вяра” и да отидат и те да 
направят така. Този манталитет на сигурната игра, дори и да звучи 



много разумно, е духовен начин да скрием страха си: можем да 
правим скоци, но не поради вяра. Основната тайна на 
последователите на Исус, били те мъже или жени, които вършат 
волята Му, не е тяхното академично и статистическо доказателство, 
преди да сторят нещо, а преданото и покорно желание да следват 
думите на Христос и да правят каквото Той казва, независимо какво, 
кога, къде и кой е бил там преди. 

Домашни църкви на Запад 
Някои хора, когато чуят термина домашна църква, се сещат за 
китайския църковен модел. Затова нека поясня на читателите от 
западните страни, че домашните църкви никога не са били екзотичен 
чужд църковен модел, и не биха били странно чуждестранно 
въведение. В крайна сметка, първата църква, основана на Запад, 
стартира в дома на Лидия от Филипи, Македония. Тя беше домашна 
църква. 

•  Домашните църкви са добра, стара европейска традиция. След 
гръцките и римски домашни църкви през първите два века и 
много разпокъсани “мирянски” движения след времето на 
Константин, келтското движение е първото, което евангелизира 
Европа, дори преди Патрик, Колумбан, Галий или Бонифаций да 
са били родени. Келтите ( или галите, както са известни на 
латински) са от същата раса като галите, които завземат Рим 
около 280 пр.Хр., много от които се заселват в Мала Азия след 
това, или в “Галатия”, областта към която Павел изпрати своето 
послание. Холистичната концепция на ранното келтско 
християнство е много близко до новозаветните (галатянски) 
домашни църкви, както ги описвам тук. Органичните домашни 
църкви са били ранна част от европейската история и изобщо не 
са нови или чужди. Фактът, че между шести и девети век 
келтското движение бива почти напълно асимилирано в 
католическата църква – включително и структурите му – е една 
от големите трагедии в историята на европейската църква. 

•  Почти всички съвременни църкви на Запад минават през фазата 
на органичната домашна църква в ранните си дни. Много 
западни християни все още гледат назад с приятни спомени за 
спонтанните ранни месеци или “добрите стари времена, когато 
църквата се събираше по домовете”. Проблемът не е толкова, че 
на Запад няма домашни църкви, но че тази църковна форма нито 
е била съзнателно призната, нито активно прилагана. 

•  Много църковни движения, като някои групи на Братята, 
движението Foculare и евангелизаторски движения като Алфа 
курсовете и Промис кийпърс, използват голям брой от 
елементите на домашната църква, но засега не всичките. 
Вярвам, че това е част от причината за техния ограничен успех. 



Очаквам много от тях да усъвършенстват теологията си и да я 
доближат повече до теологията и практиката на домашните 
църкви, и резултатът от това ще бъде сензационен. 

•  Учудващо голям брой движения за домашни църкви са се 
развили през последните години на Запад, твърде голям, за да 
бъде упоменат. Домашните църкви често не привличат голямо 
внимание към себе си и това е една от причините защо малко от 
тях биват забелязани. 

•  Не минава ден, в който да не чуя за основаването на нови 
домашни църкви на Запад. За мен вече е очевидно, че много 
скоро те ще играят главна роля в превръщането на западните 
народи в народи от последователи. 

Какво ще кажем за съществуващите църковни модели? 
Никой не живее във вакуум и мнозина от нас са порастнали в 
деноминационни структури или работят в области със съществуваща 
църковна история. Не можем да върнем колелото на историята, но 
никъде в Библията не ни се казва стоически да приемаме статуквото. 
Напротив, трябва да сме съвършени, както Бог е съвършен. Тази 
книга не е написана, за да внуши, че домашните църкви са 
единственият начин за съществуването на църквата. Винаги ще 
съществува смесица от деноминационални и традиционни църкви, 
така както и домашни църкви, защото всяка църковна група може да 
изпълни определени роли и цели. От друга страна обаче, тази книга 
цели да внуши, че ако искаме да видим цели народи от ученици, 
според библейската заповед на Исус, няма да постигнем много без 
радикално завръщане към библейските принципи и църковна 
динамика – или без да позволим на други да го сторят. Гледната 
точка и приоритетите при правенето на последователи сред народите 
са много различни от тези при запазването на определени църковни 
традиции или при стоенето в облачните кули на теоритичното 
размишление. Ако домашните църкви са валидна църковна форма, 
както аз поддържам тук, тогава ние трябва да я приемем като една от 
многото валидни форми, и да използваме потенциала й за 
превръщане на народите в последователи. Аз вярвам, че Бог 
благославя света чрез съществуващите църковни структури, и 
продължава да върши чудеса, трансформирайки живота на хората, и 
върши добро по начини, твърде много да бъдат преброени. Но 
църквата никога не бива да се примирява с по-малко от това, за което 
е била създадена. Аз вярвам, че църквите – включително домашните 
църкви – идват във всички цветове и форми на човешко творение, 
съчетано с Божиите дела, винаги меняща се смесица от дух и плът, 
докато сме тук на земята. Но всички ние сме призовани да клоним 
към делата на Духа, колкото е възможно повече, и да изкореняваме 
делата на плътта, ако можем. Това е човешки невъзможно, и ние 
трябва да кажем открито: Божията църква е творение на Бога и не 



може да се “прави” с човешки усилия. Тя не може да се произвежда 
фабрично, а се изявява единствено тогава, когато предадем себе си 
на Бога и станем Негови младши сътрудници и настойници в делото 
Му да призовава Своето творение обратно при Себе си чрез Своята 
Църква. Но има надежда! Бог, по своите суверенни пътища, е 
способен да направи непостижимото: да направи вино от вода, да 
накара магарето да говори, да накара камъка да пусне вода, да 
раздели морето, и най-удивителното, да употребява обикновени хора 
за своята божествена слава. Тази книга не е застъпник на идеята да 
си измислим перфектна, романтична представа за църквата и да й се 
наслаждаваме от разстояние, като в музей, но да станем лични 
участници в отговор на Божия призив към нас. В тази книга 
разкривам ясно какво чувствам, че Бог призовава църквата да бъде, 
или да стане, и съм готов лично да участвам локално и глобално в 
тази задача. Признавам, че на моменти се чувствам много 
неподготвен, натоварен с определено количество от моите собствени 
църковни традиции, и много недостатъци и предразсъдъци. Това също 
означава, че съм радостен да призная, че тази книга е само 
встъпително и незавършено изложение. Но дори тази незавършеност 
на книгата е част от посланието: dues simper major, Бог винаги е по-
голям, отколкото си мислим. Да, видяли сме нещо, но да, то е само 
малка част. 

Не е писана главно за пастори! 
Моля, разберете, че тази книга определено не е написана само за 
пастори. Има няколко важни стратегически и исторически причини за 
това, които пасторите из сред моите колеги със сигурност ще 
разберат след като прочетат тази книга. Тя е написана специално за 
четири групи от хора, които, убеден съм в това, ще оформят бъдещето 
на църквата. 

•  Жени Повече от 50 процента от църквата по света е съставена от 
жени, които в традиционното християнство имат много малко 
възможности да процъфтяват духовно или да взимат значимо 
участие в служението. Тяхната роля е била любезно сведена до 
запълване на квотите в доминирания от мъже и силно 
структуриран свят на установените и свободни църкви, или са 
стояли отстрани, грижейки се за децата и внимавайки децата “да 
не смущават църквата”. Аз съм убеден обаче, че жените трябва 
да бъдат точно в центъра на църквата. Ако традиционната 
църковна система не позволява това, ние не трябва да 
променяме жените, а системата. 

•  Бащите на семейства Младите семейства и бащите на тези 
семейства, статистически, са малцинство в организираната 
църква през последните 1600 години. Вярвам, че голям 
водачески потенциал бива загубен, когато бащите на семейства 



са оставени неангажирани или не могат да се справят с 
успешното жонглиране с трите области - работата, семейството и 
църквата. Но какво би се случило, ако църковният център бъде 
преместен отново в семействата? Вместо обучени в семинариите 
професионалисти да моделират църквата, бащи, обучени в 
живота и дома, ще застанат в центъра на действията. Тогава, с 
техния бащински потенциал, църквата отново ще стане част от 
всекидневния живот и ще се отдалечи от сутрешното неделно 
християнство. 

•  Петкратното служение Мнозина, които чувстват призив от Бога 
за пасторско, апостолско, пророческо, учителско или 
евангелизаторско служение, виждат себе си в обтегнати 
отношения с църковната система. Те се чувстват самотни, 
потенциалът им не отговаря на настоящото им служение, те 
страдат от очакванията на църковните членове, или просто се 
чувстват неразбрани. Те търсят по-добър модел, по-хубава 
картина, от която да са част, в която могат да изживеят своя 
призив и дарования в здравословна и допълваща връзка с 
другите. Християнството в домашните църкви, както ще видите, 
предлага точно това. 

•  Пастори Тази книга обаче е за специален вид пастори, които са 
по-загрижени за напредъка на Божието царство, отколкото за 
намирането на още една идея за собствената си църква. Ако си 
пастор и четеш тази книга, може скоро да се окажеш пред 
няколко кръстопътя. Може да усетиш, че работиш като пастор, 
но в действителност да не си такъв. Или може да си убеден, че 
Бог те е призовал за пасторското служение, но още да търсиш 
структура, която ще ти позволи да работиш по-малко и да 
постигаш повече, в която пасторското ти сърце да лети на 
свобода, без постоянно да бъде задушавано от структурата на 
църквата “такава, каквато я знаем”. В този случай, 
християнството от домашната църква може да е точно това, 
което си търсил. 

Преди всичко тази книга е с цел да вдъхнови и насърчи тези 
християни, които ще бъдат Божиите инструменти за събиране на 
жетвата в този последен отсек от историята. Както ни казват много 
пророци, това ще е поколение от неизвестни, без лица и титли, които 
ще поведат Божието движение на земята, за да изпълнят призива Му. 
Те ще го направят във всякакви условия: сред гонения или като гости 
на популярни телевизионни предавания (кое е по-лошо?), сред 
невероятни трудности или ходейки върху червен килим, презрени или 
почетени, осмивани или търсени за съвет, мамени или признавани, 
охулвани или цитирани, мъчени или глезени, знайни или незнайни, 
летейки в първа класа или ходейки пеш боси. С други думи, тя е боен 
вик за обикновените последователи на Христос, които, чрез своя 



смирен, себеотдаен и покорен живот, ще следват необикновена цел и 
ще имат необикновена сила да напълнят тази земя с домашни църкви, 
и чрез тях с присъствието, знанието и славата на Христос, както 
водите покриват морето. 

ПЪРВА ГЛАВА 
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ПРЕОТКРИВАНЕ НА ЦЪРКВАТА 
Построяване на мост към църквата 
 ____________________________________ 
Всеки ден четем как много хора “идват при Христос”. Обикновено 
обаче не четем за безмълвния изход на хора през задния вход на 
църквите, които излизат оттам почти незабелязани. 
____________________________________ 

Никога преди в историята не е имало етап на толкова значим и 
глобален растеж на християнската църква какъвто е настоящият. 
Съвременни статистики сочат, че всяка седмица се основават между 
2000 и 3000 църкви. Световната евангелска църква е нараснала от 
150 милиона през 1974 година до около 650 милиона през 1998, и 
днес, според С. Питър Вагнер и Ралф Уинтър, е най-бързо растящото 
малцинство на земята. И въпреки това, в този момент на голямо 
вълнение – и дори триумф сред някои групи – неудовлетворението и 
раздразнението от “църквата, каквато я знаем” вероятно е достигнало 
глобални пропорции. Четем как много хора “идват при Христос” всеки 
ден и се радваме. Но обикновено не чуваме нищо за това колко е 
броят на тези, които остават в редиците на местните църкви, и дори 
още по-малко чуваме за безшумния изход на хора, които излизат през 
задния им вход почти незабелязани. Те са били привлечени, но не 
вградени; заинтересувани, но не обгърнати от взаимоотношения; 
пожънати, но неприбрани в хамбара; докоснати, но 
нетрансформирани. Обърнали са погледа си, за да зърнат Пътя мигом, 
но после са продължили по своя път, разочаровани от видяното. 

Бог – да, църква – не 
В едно допитване в Амстердам в началото на деветдесетте години, 
млади хора били запитани дали имат интерес към Бога. Сто процента 
отговорили с да. След това били запитани дали имат интерес към 
църквата: 1 процент казали да, 99 процента казали не. Повечето 
пастори запознати с проучването решиха, че амстердамската младеж 
има сериозен проблем, тъй като не виждаха никакъв проблем с 
църквата. И как би могло да бъде иначе? Днес аз с неохота считам, че 
е точно обратното. Може би младежите от Амстердам могат да научат 
църквата на някои неща, които не сме искали да научим. Може би сме 
се влюбили в нашите традиции толкова много, че сме почти 
неспособни истински да чуем и възприемем света от нашето 
безопасно и “свято” място. 



  
Некръстени вярващи 
Друго изследване, проведено преди около едно десетилетие от Д-р 
Хърбърт Е. Хофер, бивш директор на Gurukul Theological College в 
Мадрас, Индия, разкри, че в осем -милионния град тайно съществуват 
повече от 200 000 “некръстени вярващи в Христа”, както ги нарича 
Хофер. Това растящо множество би нарекло себе си християни, но 
поради различни причини не ходи на църква. Една от причините, 
които те изтъкват е, че Исус ги привлича, но не и църквата във вида, 
в който са я видели. Попитайте почти всички, които не са християни 
още, какво им минава през ума, когато чуят думата “евангелска 
църква”. По-голяма е вероятността да не харесате това, което бихте 
чули. Удивително е как много християни умело прикриват или 
пренебрегват собственото си неудовлетворение от църквата. 
“Гледайте на Исус, не на църквата,”казват те. Дълбоко в себе си 
знаем, че в това изказване има нещо много нередно. Има жужаща 
активност в църквите и мисиите, както никога преди. Но също така, 
както никога преди, пастори скачат от църква в църква, напускат 
служението или си пускат едногодишни отпуски; мисионери стигат до 
пълно изтощение; и много обикновени християни просто напускат 
църквата и вече не се връщат. Безброй много християни са споделяли 
с мен как, опитвайки този църковен модел, онази рецепта за 
съживление, носейки се на тази вълна, усещайки Духа ето така, 
посещавайки този “животопроменящ семинар” и онази “помазана 
конференция”, техният живот и църква продължават да са все така 
безжизнени; някои - готови да се откажат, докато други, с 
неоснователна надежда или поради липса на друга алтернатива, 
продължават да тъпчат напред. 

  
Кризата в мисиите е 
криза на църквата 
“Не харесвам книги за мисии,” казва Стивън Гаукрогер, президент на 
Баптиския съюз на Англия и Уелс, в предговора си към книгата на 
Патрик Джонстоун “Църквата е по-голяма отколкото мислите”(The 
Church is Bigger than You Think, Patrick Johnstone) : “Обикновено те ми 
казват неща, които вече знам и ме карат да се чувствам виновен, че 
не правя нищо по въпроса!” Традиционното разбиране за мисиите 



насърчава църквите или отделните хора “да дават пари, да отидат 
лично на мисионерското поле или да изпратят някой друг”. Но често 
това ни оставя с горчив вкус, защото никога не знаем кога сме дали, 
отишли или изпратили достатъчно. Патрик Джонстоун казва така: 
Живеем във време, когато нашето схващане какво представлява 
структурата на църквата е моделирано от неадекватна теология и 
изопъчени модели, които сме наследили през вековете. Малцина 
осъзнават влиянието на тези отклонения върху църковния живот. 
Бързо се вижда как църкви с изобличително проповядване и 
мисионерски призив, които се опитват да докоснат съвестта на хората 
на публични събрания не дава голям плод. Виждаме, че църквата е 
наследила мислене и светоглед, от който мисиите са напълно 
изключени. 
За мен не е никаква изненада, че църкви, които не са основани върху 
основата на апостолите и пророците (Ефес.2:20), нямат апостолски 
или пророчески мироглед. Кризата на традиционните мисии е криза 
на църквата. Ако мисиите са естественото сърцебиене на 
апостолската църква, те са израз на Божията благодат, изявена в 
апостолски народ, а не църква, опитваща се да изпълни някаква 
мисионерска квота. Трябва да премахнем легалистичния бич от 
мисиите, и аз предлагам да започнем от сърцевината на мисиите, а 
именно нашето разбиране за църква. Защото бича се вижда не само в 
мисиите: църквата също му предлага удобен дом, като резултат от 
липсата на благодат и свръх доза легализъм, който често се промъква 
там, където апостолското и пророческото служение са заменени от 
прилежни учители, красиви пастори и дръзки евангелизатори. Както 
ще се опитам да докажа по-късно, когато преоткрием църквата, 
тогава и мисиите ще бъдат напълно съживени. “Когато църквата 
отхвърли своята мисия, тя престава да бъде църква,” казва Доналд 
Милър. Но когато църквата отново стане църква и приеме своята 
апостолска и пророческа природа, тогава тя ще може да стане Божия 
инструмент за трансформиране на квартали и народи и за 
създаването на последователи. Всяка отделна църква може да бъде 
употребена от Бога, в дух на глобално сътрудничество, да излее 
маслото си в огъня на другите, така че светлината да засвети по-ярко 
и светът да види този, който не е забелязвал твърде дълго: Исус 
Христос. 

  
Пропаст пред църквата 
Много пастори знаят и дори казват: “църквата, за която 
проповядваме, е много различна от тази, на която проповядваме. И 
това е причината, заради която проповядваме.” Ако дори пастори 



признават това, какво да кажем за новите християни? Тери Върго, 
английски основател на църкви, пише: 
В дните на “евангелизирането на чаша кафе” се провеждаха 
конференции как да построим мост над ужасната пропаст между 
кафе-сладкарницата и църквата. Целта беше да се помогне на новите 
християни да се справят с мъртвите, отвлечени и формални църковни 
богослужения. На тези хора им е било казано, че тази студена и 
непроменяема монотонност представлява Божия народ, който се 
наслаждава на изобилния си живот. Затова някои дори предложиха 
къща, която да е нещо средно, където хората да бъдат подготвени за 
църковния живот. 
В ранните дни на църквата Willow Creek Community Church в Чикаго - 
която има хваление, специално скроено да достигне отскоро 
търсещите Бога, при което за все още невярващите се създава 
специална гостоприемна атмосфера и им се осигурява удобна, 
несмущаваща обстановка и “безопасно място за опасно послание” – 
са осъзнавали много добре “пропастта пред църквата”, възхищението 
на хората от личността на Исус и неудовлетворението на мнозина от 
местните църкви. По онова време, въпреки че бе под формата на 
хумор, те предложиха стратегия от седем стъпки за евангелизиране: 
1 Прекарвайте стойностно време с невярващите. 2 Пазете ги от 
църквата. 3 Свидетелствайте на своите нови приятели за Исус 
Христос. 4 Пазете ги от църквата. 5 Водете ги към Христос. 6 Пазете 
ги от църквата. 7 Когато станат малко по-зрели и са готови за 
културния шок, заведете ги в църквата за пръв път. 

  
Кой кого утвърждава? 
Един мисионер ми разказа за църква с около 200 члена в Европа, 
която решила да покани невярващи на “служба със специална 
програма”. С помощта на много реклама специалната програма била 
посетена от 50 нови души. “Разбира се, много малко от тях всъщност 
дойдоха отново за църква. Но ние ги търсим,” каза той. Аз бях 
изненадан. Ако 50 невярващи посетят църковна служба и не са 
наелектризирани от преживяното, а си тръгнат само с чувство на 
безразличие, защо църквата не понесе последствията? Не трябва ли 
да бъде на колене и да се опитва да открие това, което очевидно и 
отчайващо не е наред с нея, и как е възможно толкова много хора да 
дойдат и да си тръгнат недокоснати? Възможно ли е църквата да 
трябва да работи върху себе си, вместо да мъчи безразлични 
еднократни посетители с духовни рекламни трикове? След 1700-
годишно пост-Константиново християнство, можем ли все още да си 
позволим да обсъждаме как да променим света, без да бъдем готови 



да променим самите себе си? Може би всички ние трябва да 
последваме съвета на Рик Уорън от книгата му “Църква с цел”(The 
Purpose-driven Church, Rick Warren) , “да спрем да молим Бог да 
благославя това, което правим, а да започнем да правим това, което 
Той благославя”. 

  
Третата Реформация 
Немският изследовател на църковния растеж Кристиян А. Шварц 
смята, че живеем в епохата на трета Реформация. Първата 
Реформация е през шестнадесети век, когато Мартин Лутер 
преоткрива същността на евангелието: спасение чрез вяра, 
първостепенността на благодатта и Писанието. Това е реформация на 
теологията. Втората Реформация става през осемнадесети век, когато 
е преоткрита личната близост с Христос. Шварц я нарича реформация 
на духовността, родена на прегънати колене пред любящ и личен 
Спасител, която поставя началото на нова ера на ентусиазирано 
мисионерство и евангелизиране. Всичко това обаче продължавало да 
бъде изливане на ново вино в стари мехове, закърпване на стар плат 
с нови парчета. Църковната система на Римо-католическата църква е 
много сходна със старозаветните, храмови форми на поклонение, 
изпълнени с тамян и свещенници, с разделени сектори за миряни и 
духовенство, и олтар. Лутер реформира посланието на евангелието, 
но остави недокосната основната структура на “богослужението”. Тази 
реформирано-римо-католическо-еврейска форма на служение бе 
кръстена от баптистите, помазана от петдесятниците, обновена от 
харизматичните християни, изопачена от култовете, облечена в 
униформа от Армията на спасението, поизчистена от квакерите – но 
никога не бе радикално променена. “Службите” продължаваха да 
бъдат предимно представления, литургии пред публика, най-често 
формални религиозни събития, при които много зрители и 
консуматори наблюдават как малцина силно посветени религиозни 
специалисти изпълняват ролите си пред тях или с тях. Третата и 
последна част на Реформацията следователно е реформация на 
структурата. Въпросът не е да се направят козметични промени и 
подобрения тук и там, а да се гради според фундаментални 
новозаветни принципи. Ако това означава, че трябва да започнем 
всичко отначало, тогава да бъде: това е единственото, което ще 
свърши работа. Нека да дам няколко илюстрации. 

  
Големи коли по време на петролната криза 



По време на петролната криза през седемдесетте години на двадесети 
век беше доста трудно да продадеш големи коли, защото горивото 
беше много скъпо. Производителите на коли се почесваха по главата, 
гледайки дългите редици непродадени коли на предната площадка. 
Понякога си мисля, че състоянието на църквите в доста държави е 
сходно: моделът църква, който предлагаме, може би е твърде скъп, 
твърде голям. Дали пък пазарът не иска друг продукт? 

  
Задръстени поточни линии 
По подобен начин основаването на църкви в много страни е като 
задръстена поточна линия. Продуктът – нова църква – изглежда се 
продава доста трудно и стои на конвейра и го задръства поради липса 
на въодушевени купувачи, които искат да го купят. Резултатът: 
системата блокира, работата едва напредва, хората се отчайват 
повече и повече. Възможно ли е да сме станали специалисти във 
възпроизвеждането на поточни линии и да не сме обърнали 
достатъчно внимание на прототипа? 

  
Подреждане на пъзела 
Представете си малко момченце, което разопакова нов пъзел и 
незабавно се захваща да го подрежда. От кутията изважда картинка 
на червена състезателна кола (то обича червени състезателни коли!) 
Силно развълнувано, момченцето се опитва да сглоби частите според 
картинката. Но някак си частите не пасват както трябва. Момченцето 
успява да ги поогъне; откъсва ъгълче тук, ъгълче там, за да може с 
малко повечко сила да ги сглоби; но нещо все не се получава. Най-
сетне бащата се притичва на помощ. Той взима картинката с 
червената състезателна кола – и я обръща обратно. Невероятно, от 
другата страна има картинка с красиво дърво, “оригинала”. Червената 
състезателна кола е само реклама на друг пъзел, предлаган от същата 
компания! Момчето въздъхва с облекчение и започва да нарежда 
частите според оригинала – и за минути всичко е наредено. Какъв е 
бил проблемът преди? То имало правилните части, но погрешния 
оригинал. Имало е безспорни и искрени мотиви, но съвсем очевидно 
погрешния модел. 

Духовни копирни машини 
Накратко, такава ли е ситуацията на по-голяма част от 
християнството днес? Имаме всички правилни части: 
Божието слово, хора, къщи, молитва, мотивация, пари. 
Но да не би да ги сглобявамe според погрешен 
оригинал? Нашите любими червени състезателни коли? 



Случило ли се е недопустимото, някоя коварна личност 
да ни е пробутала непрактичен модел? И така, ние 
стоим като заковани пред нашите духовни копирни 
машини (библейски колежи, издателски къщи, 
семинарии и програми за водачи) и непрестанно 
натискаме зеления бутон, за да изкараме още копия на 
това, за което сме убедени, че е библейски, 
канонизиран, неоспорим, автентичен оригинал, доказан 
от Библията и историята. 
Мога да си представя как Сатана, врага на църквата, не 
се притеснява дори от най-кипящите евангелизаторски 
или мисионерски дейности и програми – стига те да са 
посветени на копирането на “червените състезателни 
коли”, нашия традиционен църковен модел, който не 
представлява сериозна заплаха за сатанинските му 
намерения за човечеството. Може би е дошло времето 
да спрем да ровим по повърхността на човешките 
способности и да позволим на Бог да пресътвори 
църквата във всички нас. И началото може да е като 
преразгледаме моделите си и обърнем оригиналите от 
другата страна. 
  
Нашият църковен стил 
Повечето от нас или са израснали в някоя християнска деноминация, 
или са се присъединили към такава по-късно. Като резултат, ние 
обикновено виждаме и тълкуваме християнството – и дори Библията – 
през очилата на нашите стари и познати традиции, “нашия си начин 
на вяра и служение”. Но коя е правилната традиция? Както отбеляза 
веднъж аржентинският евангелизатор Хуан Карлос Ортиз: “Има 
повече от 22 000 деноминации в света. Какъв късмет сте имали да се 
окажете в правилната!” Оттогава не само че броят на деноминациите 
е нараснал някъде между 24 000 и 30 000, но много християни са 
започнали да осъзнават, че проблемът на съвременните църкви не е 
извън, а вътре в системата – вътре в нашите наследени, заучени и 
скъпи вярвания и практики, в начина, по който “правим църква”. 
  
Кой е виновен? 
“Нашите библиотеки са пълни с християнски книги и касети,” казва 
Тед Хагард от църквата New Life Church в Колорадо Спрингс в своята 
книга “Главната цел – да направим трудно за хората от нашия град да 



отидат в ада”(Primary Purpose – Making it Hard for People to go to Hell 
from your City) . “ Имаме църкви на всяка главна улица, повече 
платен персонал от всякога, големи отдели за неделно училище, 
клетъчни групи, мега- и мета-църковни семинари. Залепваме стикери 
по колите си, имаме групи за политическа активност, огромни 
парацърковни служения – и въпреки всичко това сме загубили всеки 
голям град в Северна Америка.” И добавя: “Вместо да преосмислим 
методите си и да преоценим собствената си ефективност, ние се 
опитваме да избягаме от отговорност за вечното осъждение на хората 
около нас като обвиняваме други за нашата духовна неефективност.” 
  
Западен модел църква за целия свят? 
Въпреки че в света има приблизително 240 нации, последните 
няколко века са свидетели на силна активност само в четири страни 
за разпространение на техните модели църкви в целия свят: 
Германия, Великобритания, САЩ и Италия. Повечето църкви и 
движения днес все още имат религиозни щаб-квартири в една от тези 
страни или поне са силно свързани или повлияни от тях. Без изобщо 
да отричам благословенията от тази мисионерска ера, тя също е 
довела до една от най-големите монополизации на църквата по целия 
свят, при която един западен църковен модел е станал стандартната и 
доминираща практика почти навсякъде. Американският автор Джийн 
Едуардс издига гласа си против това в заглавието на своята 
разтърсваща книга “Американизацията на църквата” (The 
Americanization of the Church) и ние трябва да не забравяме простия 
факт, че Исус не беше “Западняк”. Вземайки пред вид факта, че 
четирите главни мисионерски сили са участвали в световни войни 
една срещу друга, убивайки се пред очите на останалия свят, трябва 
да разберем, че те като християнски нации са загубили голяма доза 
от глобалната християнска достоверност. Западът може да има пари, 
материали, реторика и дори добре смазана мисионерска машина, но 
те не могат да заменят истинския призив от Бога. 
_________________________________  
Въпреки че в света има приблизително 240 нации, последните 
няколко века са свидетели на голяма активност само в четири страни 
за разпространението на техните църковни модели по целия свят: 
Германия, Великобритания, САЩ и Италия. 
____________________________________ 

Вярвам, че сме минали от колониалната ера на мисиите, в това, което 
аз наричам “национална мисия”, когато всяка нация е призована да 
изгради свой собствен църковен модел. Доста често това трябва да 
стане чрез хора във всеки народ, които се молят сами за себе си, 
проливайки собствените си сълзи, въплъщавайки живия Христос 
отново в своето собствено време и култура. Ако е възможно Западът 



да се намеси чак тогава и в дух на “разпънат колониализъм” – 
противоположното на империализъм и деноминационализъм – 
внимателно да налее малко масло в процеса, това би било чудесно. 
  
Традиционната църква – най-голямата бариера към 
вярата? 
___________________________________  
Най-бързият начин да “направим нецърковните хора църковни” е като 
“направим църковните хора нецърковни”.  
____________________________________ 
В едно изследване в Шотландия през 1994 година, озаглавено 
“Бариери към вярата”, преподобния Джон Кемпбъл казва, “Много хора 
показват явно, че една от най-големите бариери за вяра в Бога е 
самата църква.” Ако системата е проблемът, тогава дори нашето най-
добро разрешение е част от проблема. И това поставя и най-
посветения, устремен, развълнуван и пълен с живот християнин в 
капана на системата, която изсмуква цялата му енергия и просто го 
задушава. Пътят напред, следователно, не е скрит в минимални 
промени и осъвременяване на структурата на “църквата, каквато си 
е”, а в по-радикално преоткриване на същността на самата църква. 
Най-бързият начин да “направим нецърковните хора църковни” е 
може би като “направим църковните хора нецърковни”. Затова Боб 
Хопкинс, един от инициаторите на Англиканската инициатива за 
основаване на църкви в Англия, ни препоръчва да “престанем да 
считаме църквата за начало”, т.е. да спрем да приемаме днешните 
църкви и техните форми на “поклонение” за даденост. И в края на 
краищата, изглежда, че Бог е чакал достатъчно дълго във времето, 
готов да даде правилните отговори на тези, които задават правилните 
въпроси. С други думи, домашните църкви са липсващото звено 
между духовността и обществото, между Исус и тялото Му, между 
небето и земята. 
  
Камък за препъване или богатство? 
Исус оприличава Божието царство на човек, който намира скъпоценен 
камък, докато оре нива (Мат.13:44), и тогава отива да продаде 
всичко, що има, за да купи нивата – и богатството. Това, което в 
началото изглежда като препятствие, камък, пречещ на ежедневните 
задължения и провалящ дневния ред в изораването на нивата, може 
да се окаже най-голямото находище в живота на човека. Възможно ли 
е ситуацията да е същата при нашите литургични, сковани от 
програми църкви? Може да се случи на вас, когато Бог започне да ви 
говори относно домашните църкви по Своя си начин. Може би 
отговорите за мнозина от нас са скрити, но не далеко, и чакат да се 
спънем в тях, или да са заключени зад забранени врати, които други 



хора дори не подозират, че съществуват. Може да ги намерим поради 
непоносима агония от статуквото, която ни кара да търсим и тогава да 
намерим, или да ги намерим съвсем случайно. На този етап 
домашните църкви може да са напълно немислими, никой да не е 
чувал за тях, да са нещо, което звучи дори еретично понякога, но 
когато продължим напред през мъглата от традиции и препрочитаме 
нашите Библии, въпросът може да добие повече яснота. Какъвто и да 
е случая, поучете се от притчата за скритото съкровище. Когато го 
откриете, не отивайте на пазара и не правете големи изявления. 
Скрийте го на полето, идете и продайте всичко, което имате, и тогава 
идете и го купете и направете всичко, което Бог ви покаже. 
  
Превъплъщението на църквата 
Много църкви, които отчаяно се нуждаят от обновление – или поне 
промяна – са склонни да пренебрегват факта, че не може да получите 
ново качество като просто промените структурите. Както капацитетът 
по мениджмънт Том Питърс казва, “Обновлението и реформацията не 
помагат, трябва революция; компанията няма нужда от ГИД (CEO) – 
главен изпълнителен директор – а от ГРД (CDO) – главен 
разрушителен деректор, който редовно да обезсилва спъващи 
традиции, защото е много по-лесно да строиш според нов план, 
отколкото да реставрираш и подновяваш остарял.” Да промениш 
църква като промениш някои външни форми е толкова глупаво, 
колкото като се опитваш да промениш мисленето си с промяна на 
дрехите си или като ходиш заднешком, за да спреш да ходиш на 
кино. Ново кредо за вярата или друга козметична промяна без 
радикална генетична реформация на църквата само биха довели до 
безсилие – като зашиване на нова кръпка върху стар плат, което е 
лоша идея, казва Исус. Съживлението и реформацията започват 
истински с пълно преоткриване и реконструкция на сърцевината на 
църквата, с новозаветна ДНК, генетичния код на Бога, 
свръхестествено зареден с вътрешен потенциал за растеж (Марко 
4:26). Това духовно семе, като всяко зърно жито, е заредено и 
способно да изгражда подходящи структури отвътре навън, без 
напътствия отвън; то просто се развива според творчески вътрешен 
заряд; размножава се. Почвата му е почвата на нации и народностни 
групи. Резултатът от това въплъщение, поне в Новозаветно време, 
беше движение от домашни църкви, което превзе Ерусалим както 
квас тестото, или като непобедим вирус, за по-малко от две години. 

Биотични принципи 
В основата на почти всички форми на живот е размножаването на 
живи клетки. Неограниченият растеж не е принцип от творението, 
размножаването е принципа на творението. Моят приятел Кристиян 
Шварц е изследвал това, което той нарича “биотични принципи”; 



модели, които действат в създадения от Бога ред в органичния живот. 
Това го накара да създаде “Църковен растеж на естествената 
църква” (Natural Church Church Growth), както го нарича той. 
Наблюдавайки земеделски и биологични ситуации, при които 
растежът неизбежно следва Божии принципи и методи, а не човешки, 
изкуствени методи за механична продукция и растеж, можем да 
стигнем до много прозрения. Тези биотични принципи са в пълен 
контраст с “технократските” методи, които управляват машините. Те 
са толкова различни едни от други, колкото са роботите от човешките 
същества. Едното е машина, а другото е организъм. “Машинният” или 
“роботният” модел функционира много добре в света на технологиите, 
но се проваля в света на биотичния, органичен растеж. Когато 
осъзнаем, че църквата е Божие творение, “биотичен” организъм, 
трябва да се обърнем към Божиите естествени, органични принципи, 
за да разберем как расте тя. Биотичните принципи използват 
минимална енергия, за да постигнат максимален резултат, и всичко 
става “от самосебе си”. Това спомага църквата да не стане серийна 
промишленост и й позволява да бъда претворявана от Божия Дух 
според Божиите принципи за творението. Ние се трудим напразно, 
ако следваме само човешки образци и формули, дори и да са ни 
предадени под формата на добри и скъпо пазени традиции. Някои от 
биотичните принципи са следните: 

•  Взаимна зависимост Начинът, по който частите на даден 
организъм са взаимно обвързани, е по-важен от самите части. 
Всички органични клетки се свързват не по-хаотичен път, 
ръководен от случайността, а според творчески, вграден 
механизъм, според който всяка клетка се свързва с другите. В 
смисъла на умножаването на църквата, това означава, че нито 
един въпрос или аспект не трябва да се разглежда или третира 
изолирано от останалите аспекти и части. 

•  Умножаване Идеалът не е неограниченият растеж, а 
умножаването. Плодът на ябълковото дърво не е ябълката, а 
друго ябълково дърво. Плодът на църквата не е един 
новопокръстен, а други църкви, които създават нови църкви. 

•  Преобразуване на енергията Това е принципът, който показва 
как съществуващи сили (дори противоположни) могат да бъдат 
оползотворени за постигането на желана цел. Той също показва 
как организмът се бори с вирус – не в челен сблъсък, но като 
използва голяма част от енергията на вмешателя, за да го 
победи. Чрез ваксинационен процес енергия, насочена към 
унищожаването на здравето, бива трансформирана в енергия, 
която подпомага здравето. Вместо това много църкви използват 
боксьорски подход към живота, използвайки енергия да сведат 
“атаката” отвън до нула, и след това, в повторен удар, да 
изпратят своето собствено послание. 



Как да прескочим бариерата “20”? 
Книгата на изследователя на църковния растеж Бил М. Съливан 
“Десет стъпки за прескачането на бариерата 200”(Ten Steps to 
Breaking the 200-Barrier) има съвсем разбираемо намерение, което 
идеологически приляга на главното послание на Движението за 
църковен растеж през 1970 - 80-те години: добрите църкви стават 
големи, много добрите църкви стават много големи, така че всяко 
нещо, което спира една “здрава” църква от растеж е бариера, и 
такива бариери са лоши и затова трябва да се отстранят. Идеята 
относно “бариера 200” е проста. Статистически, повечето църкви 
спират да растат някъде между 100 и 300 души, средно 200. Има 
основателни културни, социологически и дори архитектурни причини 
за това. Една от причините е структурна, вграден проблем в 
традиционните църкви с един пастор: има определен брой хора – в 
САЩ около 200 – за които един пастор може да се грижи лично и 
ефективно. Програмата му може да е способна да побере много, но не 
и сърцето му; и хората осъзнават това. В резултат на това, растежът 
спира и църквата допира един невидим таван, “бариерата 200”. Аз 
обаче предлагам идеята, че има много по-важна бариера за 
преодоляване: “бариерата 20”. Как става това? 

Невидимата линия: от органично към организационно  
Както всяко семейно събиране би ни научило, общението не се 
нуждае от строга структура, за да се получи. Семействата се 
спогаждат доста добре без церемониал-майстор, встъпително слово, 
специална песен, проповед на бащата и предложение за 
благодарения от майката. Такива неща са присъщи на сватби и други 
празненства, но не и на всекидневния живот. Църквата не е 
изкуствено представление, тя е за ежедневието, защото е начин на 
живот. ____________________________________ 
Ако прехвърлим “бариера 20”, групата спира да бъде органична и 
започва да става формална, и дори да чувства нуждата да следва 
установен дневен ред. ____________________________________ 
Във всяка култура съществува важна номерологична граница между 
органичното и организираното, неформалното и формалното, 
спонтанното и литургичното. Аз я наричам бариерата 20, защото в 
повечето култури 20 е максималният брой хора, при който хората все 
още се чувстват “семейство”, органично и неформално, без да 
изпитват нужда то да стане формално и организирано. Организмите 
също имат структура, и аз не съм адвокат на пълната липса на ред и 
структура. Но за разлика от организираните поредици от срещи, 
които обикновено биват структурирани отвън, организмите 
обикновено имат вътрешни структури. Природата на една среща 
определя и следователно ограничава размера на тази среща. Ако 



прескочим “бариера 20”, групата престава да бъде органична и 
започва да става формална, и дори да чувства нуждата от установен 
дневен ред. Ефективността на взаимоотношението и взаимната 
комуникация се снижават, и нуждата от някой, който да напътства и 
води срещата, нараства. В резултат на това домашната църква 
загубва своите основни предимства, променя ценностите си и 
придобива съвсем различна динамика. Често тя напълно спира да 
функционира самостоятелно, да бъде спонтанна и жива, ръководена 
невидимо и гладко чрез вградени семейни механизми на бащинство и 
майчинство, и има нуждата да бъде буквално “управлявана”, 
организирана, и видимо водена в една нова и организирана форма на 
живот – ако такава изобщо съществува. Първоначалният организъм се 
превръща в нещо от миналото, все още жив, но хванат в капана на 
формалната структура, която го задушава, обуславя, и в най-лошия 
случай спонтанното общение и взаимоотношения спират в името на 
организираното общение. Библейската koinonia означава общение 
или споделяне, щедро даване, участие в нещо с някого. Един от 
фаталните аспекти на преминаването на тази граница е, че 
първоначалната органична форма на общение обикновено загубва 
вътрешния си репродуктивен потенциал и може да бъде единствено 
клонирана или копирана, или промишлено пригодена за масово 
производство с големи усилия отвън, които пренебрегват и 
обезсилват нейният собствен експлозивен потенциал за растеж. Факт 
в църковната история е, че преходът от организирана религия до 
институционализъм и превръщане във вкаменелост е доста бърз. 
  
Личност номер 21 
Следователно едно от най-важните решения по отношение на 
структурата и бъдещето на църквата е какво да се направи, когато 
личност номер 21 влезе през вратата. Структурно това довежда 
църквата до кръстопът. Или да продължите да растете нагоре и да 
станете организирани, загубвайки динамиката на домашна църква, 
накрая дори стигайки до бариера 200; или да разделите църквата на 
една или две части и да я умножите, като по този начин растете 
настрани. По този начин дори може да не забележите бариера 200.  
  
Всяка седмица на сватба? 
Във всяка култура животът има два аспекта, личен и обществен, 
всекидневие и специални събития – сватби, празненства, погребения 
и други традиционни събития. И двата аспекта притежават свои 
валидни изразни средства. Всекидневният живот обикновено намира 
своето проявление в семейството, основната клетъчна единица на 
всяка общност и култура. Семейният живот е много органичен, 
неформален, изграден от взаимоотношения и споделяне на общи 



неща. Сватбите и други дейности са извънредни събития, за които 
всеки се подготвя старателно; обикновено те са формални, нуждаят 
се от много организация и често имат силно изградена структура. 
Представете си какво би било, ако трябваше да ходите на сватба 
всеки уикенд. И всеки път програмата да е една и съща, женихът и 
булката да са същите; даже и храната. След няколко седмици 
вълнението ще изчезне. Вече знаете какво да очаквате, знаете какво 
следва после. Сватбата ще продължи да е приятно събитие, красива 
традиция, но ще се чувствате странно да празнувате едно и също 
нещо всяка седмица. Трябва да внимаваме да не направим така и с 
църквата. Исус ни е показал не само как да празнуваме, но и как да 
живеем. И двата аспекта са необходими и добри. Но всеки ден не е 
сватба, както би ви казала всяка семейна двойка. Ако оставим 
църквата да приеме само “празнична структура”, ще “ходим на 
сватба” всяка седмица и нашето поведение скоро ще загуби връзка с 
реалния живот и ще стане безсмислено за обикновения човек. То ще 
стане изкуствено, ежеседмично представление. Ако църквата е 
Божествено отредения начин на живот в една общност, и ако животът 
се живее в основната клетка – семейството – в дома, няма нищо по-
правилно от това църквата да бъде домашна църква, чиито корени са 
в прости, обикновени, всекидневни домове. Домашните църкви са не 
само начин, чрез който ние човеците даваме израз на живот в 
общност, те са едно от Божиите средства да се сътвори истинска 
общност. 
  
Малките църкви може да са станали твърде големи вече 
Самото творение ни учи, че нищо здраво не расте безкрайно, но в 
определен момент спира своя растеж и започва да се размножава. По-
голямо не значи непременно по-добро или по-красиво. Възможно ли 
е, въпреки че няма нищо лошо да очакваме една църква да расте, ние 
да търсим растежа на неправилното място? Заинтригувани сме от 
широко публикуваните и доста изключителни истории за мегацъркви, 
и често пренебрегваме факта, че обикновено те са необичайни 
изключения, станали факт благодарение на изключителни водачи и 
обстоятелства. Може би проблемът не е как да прекосим бариера 200 
по пътя нагоре, а бариера 20 по пътя надолу. Ако истинският 
църковен растеж се произнася у-м-н-о-ж-е-н-и-е, тогава растежът 
може изобщо да не е в посока нагоре, а встрани. Нима постоянното 
повтаряне, че “голямото е хубаво” са подвели нашето мислене? Ако е 
така, може би трябва да премахнем една нула от нашите представи: 
тогава една средна църква би наброявала само 8, 10 или 12 души; 
голямата църква 15 и “мега-църквата” не хиляди посетители, а 21 или 
22. 
____________________________________  



Следователно тогава средностатисти -ческата “малка църква” от 25 
или 45 души въобще не е твърде малка, а вече прекалено голяма. 
____________________________________ 
Следователно тогава средната “малка църква” от 25 или 45 души, 
която се опитва да наеме зала или да одобри фонд за нов строеж, 
току-що си е купила амвон и все още събира пари за шрайбпроектор, 
не е твърде малка, а твърде голяма вече. Тя отдавна е прекосила 
границата между организъм и организация в своя стремеж да стане 
голяма колкото другите църкви, без да осъзнава, че вече е станала 
тежка и закостеняла, структурно раздута и деформирана, постигайки 
някакъв напредък благодарение на неуморната дейност на заетия си 
пастор или водач и неговите съработници? В световен мащаб 
средното членство на църквите е около 100 души. Само много малък 
процент църкви нарастват над 200, повечето остават в границата 
между 40 и 60 души. Средностатистическото посещение на 
сутрешните неделни богослужения в Лутеранските църкви в Германия 
през 1993, например, е било 23.5 души. 
  
Смаляване, за да се постигне растеж 
Може да е нужен човек с истинска апостолска дарба – което е, 
статистически погледнато, доста рядко – за да бъда трансформирана 
която и да е църква в мегацърква. За много църкви би било истинско 
освобождение да бъдат оставени да се превърнат в това, което 
всъщност вече са: леко уголемени домашни църкви, които все мислят, 
че са малки и все се мъчат да следват неизречен общоприет модел. 
Не би ли било много по-практично за тях да се насочат в обратната 
посока и да стават по-малки, да се стремят да се изградят като 
домашни църкви, “да растат надолу” вместо вечно да се стремят към 
растеж нагоре? Елтън Трублад веднъж каза: “Църквата трябва да 
стане по-малка, за да може да бъде истински силна.” Аз съм съгласен. 
Но ако отидем една крачка по-напред, това също би означавало, че 
църквата на бъдещето трябва да стане много по-малка, преди да 
може да порастне значително, като увеличи броя си. Статистически, 
тя ще трябва да се смали, за да порастне. 
  
Пророчески гласове 
Един мой приятел от Швейцария ми каза наскоро, че Бог му дал 
пророческо видение за езерото Тунерзее, близо до град Интерлакен. 
Там той видял голям брой малки групи от християни, който 
кръщавали хора. “Тунерзее ще бъде най-голямото езеро за кръщение 
в Швейцария,” му казал Бог. “Но защо тези групи са толкова малки?” 
попитал моят приятел. “Това са домашни църкви,” отговорил Бог. Друг 
мой приятел, дългогодишен мисионер, около седемдесетгодишен сега, 
ми каза за видение, което Бог му показал в молитва, за нов вид 



църква, която ще се разпространи в Швейцария като горски пожар: 
домашни църкви. Като резултат от това действие на Бога през 2001 
година ще има голямо събиране на около 200 000 християни близо до 
град Люцерн, където те ще се обединят и ще направят обръщение в 
един глас към Швейцария като нация. Веднъж пастор Майк Бикъл от 
Канзас сподели как в Кайро през 1982 година, Бог му открил, “че ще 
промени формите и проявленията на църквата за едно поколение до 
такава степен, че тя няма да може да бъда разпозната повече.” 
Бъдещето ще покаже дали това е бил Бог или е било просто мечта. 
Рик Джойнър, пророчески учител от Шарлот, САЩ, каза нещо много 
подобно: “Виждам настъпването на такова всеобхватно завръщане 
към библейско християнство, че самото разбиране за християнство, 
това на света и на църквата, ще бъде променено. Това не се отнася до 
някакви доктринални промени относно какво е да си християнин, но 
промяна, която ще ни накара да живеем според истините, които 
прогласяваме. Това ще стане, когато наистина бъдем познати с 
любовта си един към друг.” Аз уважавам Амос 3:7-8 и библейската 
функция на пророчеството, и изобщо не искам да насърча когото и да 
било да вземе камъните на традицията и да ги хвърли по пророците. 
Какво, ако тези видения, които са само част от растящия поток от 
гласове сред Божия народ днес, са наистина от Бога? Какво би 
означавало това за нас като християни? За нашите църкви? Възможно 
ли е просто да се усмихнем при тази хубава – но със сигурност 
абсурдна! – мисъл, да отворим на следващата страница, да си 
донарежем лука, да полеем градината, да излезем на разходка 
вечерта, да поръчаме този шрайбпроектор най-сетне и да си 
продължим с църквата “каквато си я знаем”? 
  
Клетка – събрание – тържествено богослужение 
Според терминологията на Движението за църковен растеж откриваме 
три различни църковни нива: клетката, събранието, тържествено 
богослужение. Накратко бих искал да обясня значението на тези 
термини. 

•  Клетката обикновено е базирана в дом и е социологически 
малка, между 3 и 20 души. Нейната цел е общение и изграждане 
на взаимоотношения, и нейните функции са предимно 
органични, т.е. членовете й са често в пряк контакт един с друг 
и по този начин са и естествена част от живота на другите. 

•  Събранието социологически е със среден размер, обикновено 
между 20 и 200 души. Функционира на по-формално ниво, 
организирано е, обикновено има пастор, съработници, 
определена форма на богослужение и разнородни програми. 
Често целта му е да изгради енория, на която да служи, и 
обикновено се събира в “храм”, сграда, специално 
предназначена за религиозна дейност. Членовете му нямат пряк 



и естествен контакт един с друг, защото събирането е твърде 
голямо, и структурата му не е изградена така, че да насърчава 
това. 

•  Тържественото богослужение е голямо събиране на 200 и повече 
християни от дадена област, които изразяват своето единство в 
Христос и празнуват това, което Бог е направил и ще прави за 
тях, и очакват Неговото завръщане. Обикновено негови водачи 
са християни с апостолско и пророческо служение. Тържеството 
може да стане на открито, на стадиони, конферентни зали и 
всякакви други големи места. За хората няма възможност да са в 
пряк контакт с всички присъстващи, и щастливо се “губят в 
тълпата”. На много места в историята катедралата се е опитвала 
и понякога успешно е осъществявала изпълнението на една 
такава обединителна функция в градски мащаб. 

  
Малкото и голямото 
Създадена била традиционната църква, истинската църква се 
превърнала в публика, домашните църкви били изместени настрана и 
накрая забранени. ____________________________________ 
В Библията откриваме две от тези структури или нива - клетката и 
тържественото общо богослужение. В Новия завет четем, че църквата 
редовно се събирала по домовете, в групи с клетъчна големина; също 
и в двора на Соломоновия храм, или на открито, голям брой вярващи 
наведнъж. От двете, клетката, или с други думи домашната църква, 
била най-естествената, нормална и най-често срещана форма на 
християнско събиране. Когато храмът в Ерусалим бил забранен за 
последователите на Пътя, те продължили да се събират по домовете. 
Когато тържественото общо богослужение не било възможно, 
клетката продължавала да е жизнена. Възкръсналият Христос силно 
се идентифицира с църквата по домовете, и никъде не ги насърчи да 
основат “Християнска синагога” или да построят религиозни сгради. 
Когато Савел гонеше църквата и влизаше по домовете да измъква 
християни, Исус го попита на пътя за Дамаск: “Савле, защо ме 
гониш?” През първите три века след Христос, разказват църковните 
историци, домашната църква продължила да бъде нормалния, 
естествен начин, по който християните споделяли живота си заедно. 
Чак след император Константин през четвърти век става радикална 
промяна в църковната структура. Въвежда се традиционната църква-
събрание, истинската църква се превръща в публика, домашните 
църкви се изместват от центъра, и накрая напълно биват забранени. 
Никой не може да функционира като християнин самостоятелно, без 
одобрението на държавата и на нейната призната и утвърдена 
“ортодоксална” църква. (По-подробно описание на домашната църква 
през вековете следва в глава 2.) 
  
Мишката се омъжи за слона 



Резултатът от тези промени бил структурен компромис, брак между 
мишката (клетката) и слона (тържественото общо богослужение), 
чиято рожба било едно невероятно създание, традиционната църква - 
тип събрание. В много отношения тя била силно професионализирана 
църква и свещениците трябвало да бъдат достойни за ролята си. Тя 
изградила свои специализирани сгради за религиозни цели, като по 
този начин отстранила църквата от всекидневния живот и я настанила 
в реликви от Старозаветната религия, със свещеници, олтари и 
дълбоко пропити със символизъм ритуали, в които повечето 
посетители вече не могли да бъдат истински участници, а само 
зрители. Едно от малкото изключения била Православната църква, 
която се опитала да запази формата на разширено семейство 
доколкото това било възможно. Чрез тези компромиси църквата 
загубва две от своите най-силни характеристики. Църквата-събрание 
в същността си била твъде голяма домашна църква и недостатъчно 
голямо тържествено богослужение, и така тя се лишила и от двата 
най-важни аспекта и на едното, и на другото. Клетката дава 
възможност за семейни взаимоотношения, личен и стабилен дом, и 
органично място, където да си обвързан и отговорен пред други 
християни. Тържествените богослужения били заредени с някакси 
грандиозна, истински обществена атмосфера, при която малките 
домашни църкви ставали част от голямата картина и една от друга, 
слушали апостолско поучение и пророческо откровение. Това често 
създавало чувство на вълнение, което привличало повече хора от 
обществеността, и такива събирания буквално са могли да разтърсят 
голям град или регион, село или малко градче. 
  
Общество без общение 
Църквата тип събрание със своята полусемейна атмосфера, 
ограничена възможност за общение и професионално духовенство 
била политически вариант, който пасвал на държавата и 
едновременно с това удобно се вмествал в религиозните разбирания 
на света. В много отношения тя била триумф на религиозния дух, 
връщане към закона и религиозните образци от Стария завет, и дори 
към езическите религии, от които Исус искаше да избави 
човечеството. Проблемът, трябва да подчертаем, не бил самият Стар 
завет. Той е и си остава съществена част от Божието откровение до 
човечеството. Проблемът бил в пренасянето на старозаветни 
принципи в новозаветни времена, пренебрегвайки динамичното 
развитие на отношението на Бог към хората, когато Той утвърди 
царството на Бога извън етническите граници на народа на Израел. 
Тъй като тази нова структура била мощно наложена от държавата и 
църковните закони, тя принудила съдържанието си да се адаптира 
към новата структура. В Новия завет съдържанието определя 
формата, т.е. качеството определя структурата. Сега този процес бил 



обърнат и формата слагала в калъп съдържанието, структурата 
определяла качеството. Един от резултатите бил йерархична, 
властова структура, на върха на която стоял цареподобен епископ 
или папа, а надолу били хора с по-ниски църковни рангове, чак до 
църковния портиер и органист. Това също значело, че органичното и 
естествено християнско общение трябвало да бъде настроено, за да 
пасне на новия калъп, формалната църковна сграда, и следователно 
да бъде разводнено, за да изпълни новата, по-голяма структура. В 
крайна сметка общението било разредено до почти хомеопатични 
дози и започнало да губи своето влияние върху самите християни и 
върху обществото. Родило се “общество без общение”. 
  
Краят на Господнята вечеря 
Друга жертва в този процес била Господнята вечеря. Тъй като е доста 
трудно да нахраниш с истинска храна катедрала, пълна с хора, 
Господнята вечеря дегенерирала в религиозен и символичен ритуал, 
предлагайки микроскопични глътки вино и малко парче хляб, често 
достатъчен само за “духовенството”, докато масите гледали в 
благочестиво удивление. Това означава, че Господнята вечеря не 
била вече вечеря, и че загубила своя мощен замисъл, 
безпрецедентната, революционна реалност – изкупени хора, без 
оглед на класа и произход, които се хранят заедно с истинска храна, 
която има пророчески смисъл, вечерят с Бога, очакват Неговото 
физическо явление по всяко време като в дните след възкресението. 
И така тя станала “причастие”, набожна и символична обвивка на 
първоначалната вечеря с вкусно агне, която Исус сподели с 
учениците си. Към 150 г.сл. Хр. причастието и братската вечеря 
съставлявали две отделни части на Господнята вечеря. Както пише 
библейският коментатор Уилям Баркли: “Празнуването на Господнята 
вечеря в християнски дом през първи век и празнуването й в 
катедрала през двадесети век не могат да бъдат по-различни, те 
нямат каквото и да било общо една с друга.” 

Да не би Прокраст да е работил върху църквата? 
Това ми напомня за известния гигант Прокраст от Гърция, който 
принуждавал пътниците между Атина и Коринт да лягат върху 
голямото му легло. Ако се окажели твърде къси за него, те бивали 
разтягани жестоко с въжета, за да изпълнят леглото, като костите им 
се счупвали междувременно. Ако се окажели твърде дълги, те бивали 
безцеремонно посичани, за да паснат. 
Структурната лъжа 
Днес, 1700 години след началото на тези промени – не всичко се е 
случило през четвърти век – ние толкова сме свикнали с 
традиционната църква-събрание, че за мнозина се оказва доста 
трудно дори да си представят каквато и да е друга форма на 



“истински църковен живот” или “църковно богослужение”. Тези 
исторически събития създават една мощна система, стандартен 
образец, одобрен, а впоследствие дори осветен; структура, която е 
оформила преживяванията и мисленето на хората в продължение на 
дълги векове, и е създала един изкривен образ на църква, който 
почти няма нищо общо вече с оригинала. Този цял процес канонизира 
и институционализира една унищожителна посредственост, едно 
средно положение, което удовлетворявало и религиозните и 
политическите водачи на деня. Църквата-събрание се превърна в 
една “структурна лъжа”, защото рисува правилното послание в 
погрешни цветове, отлива подходящите материали в неправилни 
калъпи, налива водата на живота в мръсни съдове, взима изкупените 
грешници и ги превръща в безвредни видове от семейството на 
възпитаните посетители на църква и участници в програми. Тя дава 
небесни обещания, но не ги осъществява на земята. Забравила е, че 
цялото семейство е градивния камък на християнството, и се е 
задоволила да се намести в религиозни храмове, с повече или по-
малко декорация, рецитираща формули за поклонение в своето 
малко, но непоклатимо небесно убежище на земята. Нищо чудно, че 
обществото като цяло последва църквата в това й развитие, и също 
престана да приема семейството като център на истинската близост. 
Накратко, църквата-събрание стана саморазрушителна структура, 
която сама се изпречва на собствения си път, огорчавайки и 
съкрушавайки сърцата на милиони хора, които потърсиха Бога и 
намериха църквата-събрание, карикатура на Божието 
свръхестествено семейство на земята. Само истински духовни герои и 
открояващи се характери бяха способни изобщо да подадат главите 
си от тази замърсена система и да направят промяна за опредено 
време, както ще видим в следващата глава. Но каквото и да 
промениха, за каквото и да издигаха гласовете си, каквото и 
обновление, съживление и реформи да предизвикаха до този ден, то 
бе погълнато достатъчно бързо от непроменимата система на 
християнството, от структурата на църквата, която не се осмелиха да 
докоснат. 
  
Пет елемента на църквата-събрание 
В своята книга “Втората реформация”(The Second Reformation) 
американският мисионер ветеран и автор Бил Бекам описва 
събранието – или както той го нарича “катедралния тип църква” – 
така: 
От времето на Константин през четвърти век църквата функционира 
предимно като “катедрала”. Поне пет важни елемента характеризират 
“катедралността” на една църква: 1 Сграда (катедрала или църква); 2 
Специален ден (неделя); 3 Професионално ръководство (свещеници, 
духовенство, святи хора); 4 Специални служения за хората 



(церемонии, служби, тълкувание на догма, мотивация) и 5 Начин за 
себеиздръжка (десятъци и дарения) 
Въпреки различните видове църковно управление, различния 
архитектурен дизайн на сградите, различните титли и дрехи на 
водачите, различните форми на поклонение и различните теологии, в 
по-голямата си част църквите са функционирали посредством тази 
“катедрална” форма. Дали католически или баптистки, 
презвитериански или петдесятни, “висока църква” или “ниска 
църква”, градски или селски, големи или малки, западни или източни, 
църквите били “катедрални” в същността си. Тази “катедрална” 
система е оцеляла сред политически бури, преначертаването на 
световната карта, големи социални промени, теологически ереси, 
Протестантската реформация и безброй движения. Нейната 
способност да се адаптира е забележителна. Използвайки комбинация 
от римската държавна система и от феодалната система, император 
Константин създава църковна структура, която трае седемнадесет век 
. “Катедралната” структура е имала способността да погълне всички 
по-значими движения в структурата си, без да промени своята 
собствена първоначална форма. 
Колкото и да съм съгласен с това, то не взима под внимание 
разликата между катедралната и средностатистическата църква-
събрание. Катедралата главно отразява храма на Стария завет, 
докато съборната църква отразява повече модела от еврейската 
синагога. Вярно е обаче, че по-късно църквата се опитва да вмести 
колкото е възможно повече от катедралния тип църква в нашата 
средна енорийска църква, това, което аз нарекох църква-събрание. 

Принципи, не процедури 
Аз не предлагам да съживим и въведем Новозаветната църква 
направо от Деяния на апостолите, точно копирайки всичките й 
културни форми и проявления, защото живеем в различно време и 
място. Нашите градове приличат много повече на Коринт, отколкото 
на Ерусалим; много страни живеят в постмодерна и пост-християнска 
ера. Но въпреки всичко, ние можем и трябва да се учим от 
новозаветните принципи, без да копираме всичките конкретни 
действия, продиктувани от времето и културата им. Трябва да се 
отнасяме с голяма сериозност към новозаветното качество за църква, 
но да изграждаме структури, методологии и процедури за нашето 
собствено време, култура и народностни групи. 
  
От наследено към току-що зараждащо се състояние? 
“Западът е вместил тържественото богослужение в рамките на 
църквата-събрание, и напълно е забравил домовете,”казва Боб 
Хопкинс от Anglican Church-Planting Network (Англиканска мрежа за 
основаване на църкви) в Англия. Той пита: “Църквата-събрание 



цимента ли е, в който нашето културно разбиране за църква е 
основано и завинаги втърдено?” И ако можем да добавим, това 
разбиране като че ли е под властта на национална гордост и 
църковна култура? Европа сега се хвали със силното си наследство от 
християнска история и структури, но църквата до голяма степен е 
загубила хората. Поради тази причина англиканецът Робърт Уорън 
говори за “наследено състояние на църква”и за “зараждащо се 
състояние”, нова – а може би много стара – форма на църква, която 
отново се заражда според Новозаветните образци. За да можем да 
изтъкнем някои от разликите между църквата-събрание и 
новозаветните домашни църкви, следва подбран списък от ключови 
области, в които те се различават. Списъкът може да бъде много по-
дълъг. 

Църква-събрание Новозаветна домашна църква 
Място събира се в храм мести се от къща на къща 
Главни функционери пастори, учители, еванге- апостоли, пророци, 
старейшини лизатори 
Финанси десятъци и дарения споделяне на всичко, което имат 
Начин на живот индивидуален общност 
Евангелизиране евангелизация, дейност, естествено създаване на 
ученици сред програми, специалисти нашите съседи; умножаване и 
делене на домашната църква 
Боен вик Да доведем повече хора в Да заведем църквата в домовете 
църквата на хората 
Размер големи, безлични групи малки, близки групи 
Стил на поучението статичен, проповед кинетичен, в центъра въпроси 
и отговори 
Най-главната задача да води църковната програма; да подготви 
самите вярващи за на пастора да проповядва хубави пропо- 
служението веди; домашни посещения и т.н. 
  
Център хвалебна служба в религиозна живот в обикновен дом 
сграда 
Ключова дума Станете член! Идете и правете ученици! 
Служение с цел да се получи добро с цел да се обучат хората, 
представление да придобият сила 
Мисия да изпрати специализирани църквата изпраща себе си 
мисионери като деляща се клетка 
  
Клетъчна църква, БЕО, домашна църква 
Днес има три главни движения, всяко от които защитава по различен 
начин завръщането към църква, чиито основи са в клетката и дома. 
Повечето от тези движения биха казали: “Клетката и общото 



тържествено богослужение са важни, но църквата-събрание е 
напълно заменима.” Трите различни течения са: 

•  Класическата “клетъчна църква”, поддържана например от Ралф 
Нейбър, Бил Бекъм или Йон Ги Чо. 

•  Базовата-еклесиална общност (Base-Ecclesial Community), главно 
в рамките на Римо-католическата църква. 

•  Движението за домашни църкви, може би най-добре познато 
днес от Китай и Виетнам. 

Въпреки че клетъчната църква прилича и звучи като домашна църква, 
тя не е. Има много значителни и жизненоважни различия, които ще 
спомена по-късно. Базовата-еклесиална общност е отдавнашен 
експеримент за малки групи в рамките на Римо-католическата църква 
и е много възможно да се развие като клетъчна църква в рамките на 
Римокатолическата църква. Но сега нямаме възможност да 
дискутираме това по-надълбоко, защото моето главно намерение е да 
се концентрираме върху първообраза – домашната църква. 
  
Предимствата на домашните църкви пред традиционните 
църкви 
Откривам поне дванадесет предимства на домашните църкви пред 
традиционните църкви тип събрание. 

•  Правене на ученици 
Домашната църква е модел, в центъра на който са умножението на 
църквата и създаването на последователи, защото самата клетка е 
деляща се единица. Обучението чрез личен пример и приятелство, 
умножението и правенето на последователи са сърцето на тази идея. 
Църквата-събрание по определение не е модел, в който се създават 
последователи, и структурно има склонността да пречи на личното 
обучение чрез пример и приятелство, и на създаването на ученици. 
Създаването на ученици в същност никога не е процес, в който 
участват само двама души: той е резултат от влиянието на общността. 
След Святия Дух, мнението и примера на околните са може би най-
влиятелният учител на земята, както би потвърдил и всеки родител на 
тинейджър. Домашните църкви дават възможност да се влияе чрез 
осветеното мнение и пример на околните, да се изисква здравословна 
и любяща равносметка от всеки един, да се учим взаимно на нови 
ценности, присъщи на Неговото царство, да сме приятели и членове 
на едно семейство, помагайки си да живеем заедно нашия нов начин 
на живот; никой не е оставен да се преборва сам със своите си 
проблеми и поради това всички бързо придобиват зрялост. 

•  Структура, устойчива срещу гонения 
Чрез своя малък и гъвкав начин на живот и дух, устойчив на гонения, 
домашните църкви могат да се превърнат в структура, почти 
неуязвима за гонения – или поне силно устойчива срещу тях – в 



противовес на доста видимата и неподвижна “традиционна църква с 
кръст на покрива”. 

•  Освобождение от бариери за растежа 
Веднъж щом се обърни специално внимание домашните църкви да не 
преминат от органично към организационно състояние, те могат да се 
размножават чрез митоза, органичен процес на възпроизводство на 
клетката, и цялостният растеж на дадено движение на практика става 
свободно от бариерите за църковен растеж. 

•  По-ефективно участие на повече хора 
Църквите-събрание често са основани на програми и повечето 
програми са организирани за цялата църква. Те са доказали, че са 
доста неефективни и с недостиг на ресурси като обикновено включват 
20 процента от изтощени църковни членове, които вършат работата и 
на останалите по-пасивни 80 процента. В домашната църква почти 
всички могат лесно и естествено да бъдат включени и всичко ненужно 
се изхвърля. Заангажираните хора са удовлетворени и следователно 
щастливи, затова цялостното качество – и ефикасност – на църквата 
нараства. 

•  Край на недостига на пасторска грижа 
Домашните църкви слагат край на дилемата за пасторската грижа, 
известен и саморазрушителен проблем на църквата-събрание: с 
нарастването на членската маса, качеството на пастируване 
обикновено се понижава, защото пасторът вече не може да се грижи 
за цялото си стадо. 

•  Осигурява място за трансформиране живота на хората и място за 
лична отговорност 

Домашната църква предлага идеални условия за промяна на 
ценностите, обмяна на опит и оттам промяна на живота. Един анализ 
на западната църква показва, че съборният модел е почти напълно 
неефективен в промяната на основни ценности и начин на живот. 
Много християни се оказват със същия стил на живот като хората 
около тях и остават неразличими от обществото като загубват 
пророческата сила да променят хората. Домашните църкви осигуряват 
място за радикална трансформация на ценности и преподреждане на 
живота, предлагайки взаимна и органична отговорност един пред 
друг, при която мнението на другите цели да донесе добро, а не зло. 

•  Домът е най-ефективното място за новите християни 
Много е написано за интровертния манталитет на църквата-събрание, 
който вижда църквата и нейните програми като центъра около който 
всичко друго се върти. Тази структура по традиция не е развълнувана 
за идването на нови хора, “които развалят реда и обстоятелствата”. 
Църквата-събрание, погледнато през очите на статистиката, е най-
неуютното място за новите християни и е отговорна за невероятно 
високите цифри от 99 процента отлив на хора при така наречените 
“евангелизаторски програми за утвърждаване на новоповярвали”. За 



разлика от нея, клетката или домашната църква е най-ефективната, 
естествена и уютна зона, в която новите хора да идват и да бъдат в 
контакт с християнската общност. Те осигуряват духовни бащи и 
майки, а не учители и тетрадки. Домашните църкви обръщат в 
противоположна посока всеприетата перспектива на християните: 
вместо да доведат хората в църквата, те завеждат църквата при 
хората. 

•  Намира изход от водаческата криза 
Домашните църкви са водени от старейшини, които са точно това, 
което казва името им: по-зрели от другите, без непременно да са 
“стари”. Старейшините не трябва да са умели церемониал-майстори и 
начетени учители: скромни и достойни бащи и майки с покорни деца 
ще свършат чудесна работа за начало. Да стигнат до тук, те са 
минали през много години съзряване и са издържали изпита на 
времето, а не са дипломирани студенти на някоя семинария, способни 
да изпълняват религиозни функции. Такива водачи се намират лесно 
и се обучават бързо навсякъде, без да са необходими поглъщащите 
много време училища за религиозни специалисти. Необходим е 
начален и постоянен апостолски и пророчески принос и подкрепа. 
Самите апостолски и пророчески служения могат да се умножават, 
така че да съответстват и да растат съразмерно с разрастващото се 
движение от домашни църкви. Традиционните неделни училища, 
библейски училища и семинарии са предимно статични системи за 
обучение на водачи, които растат, в най-добрия случай, линейно, а 
не пропорционално на нуждите.Те са информационна система, а не 
трансформираща, както правилно отбелязва Бекъм. Следователно, те 
не могат да отговорят на нуждите на умножаващите се домашни 
църкви с тяхната растяща нужда от старейшини. 

•  Преодоляване на разделението на “духовници” и “миряни” 
“Никъде в Новия завет не откриваме стихове, сочещи, че църквите са 
водени от пастор”, казва Барни Куумс. Домашната църква изобщо не 
се нуждае от пастор в традиционния смисъл на думата, защото 
старейшините служат в сътрудничество с всеобщите дарби и умения 
на хората от домашната църква и така поддържат и умножават живота 
в църквата. По този начин се разчупва проклятието, произхождащо от 
разделението на “служители” и “миряни”, което традиционната 
църква-събрание окуражава. 

•  По-библейско е 
__________________________________ Библията абсолютно не ни 
учи да казваме, че свято събиране на свято множество, в свят час на 
свят ден, в свят храм, за да участва в свят ритуал, изпълнен от святи 
хора в святи дрехи, за свято възнаграждение е Новозаветна църква. 
Не можем да си позволим да пренебрегваме библейско откровение за 
дълго време и да си мислим, че няма да предизвикаме заслужени 
последствия. Традицията е силен учител, но Божието слово е по-



меродавно и просто по-добро. Дори и във времето на постмодернизма 
и относителността, Библията все още говори за абсолюти. Библията 
абсолютно не ни учи да казваме, че свято събиране на свято 
множество, в свят час на свят ден, в свят храм, за да участва в свят 
ритуал, изпълнен от святи хора в святи дрехи, за свято 
възнаграждение е Новозаветна църква. Божието дело, направено по 
Божия начин, продължава да получава Неговото благословение. Дори 
в дните на Моисей, Бог го настави да строи “според образеца”. Струва 
си да се борим дори с нашата уважавана традиция с цел да 
възстановим библейската истина, защото не традицията ни прави 
свободни, но истината от Божието слово. 

•  Несъмнено нуждата от пари е по-малка 
Църквата-събрание може да бъде дефинирана като “сценарий плюс 
сграда, плюс свещеник, плюс заплата, плюс програми”. Домашната 
църква е “хора плюс обикновени домове, плюс вяра, плюс общ 
живот”, което несъмнено изисква по-малко пари. 
____________________________________ 
Църквата-събрание може да бъде дефинирана като “сценарий плюс 
сграда, плюс свещеник, плюс заплата плюс програми”. Домашната 
църква е “хора плюс обикновени домове, плюс вяра, плюс общ 
живот”, което несъмнено изисква по-малко пари. 

Докато църквите-събрание изискват огромна сума пари, за да бъдат 
установени, и още пари, за да бъдат поддържани и разпространявани, 
клетките и домашните църкви буквално донасят пари, защото 
произвеждат повече, отколкото използват. Във време, когато като че 
ли има постоянен зов за повече пари за “служението на църквата”, 
ние не трябва да отхвърляме небрежно различните алтернативи, а да 
бъдем добри настойници на финансовите таланти, които Бог ни дава. 

•  Възкресява общоградската църква 
Виждам настоящата църква организирана на 4 нива: a. домът (където 
органичното общение е възможно, независимо как ще го наречем); b. 
църквата-събрание (традиционната деноминационна църква с главен 
акцент върху събранията); c. градът или регионът; d. деноминацията 
(мрежата, управлението и организацията на деноминационните 
църкви в дадена област). 

Традиционната църква обикновено е фокусирана върху две нива (b и 
d), а клетъчната църква би фокусирала вниманието си на a. и b. 
Домашната църква обаче ни позволява да насочим вниманието си 
отново на a. и c. Църквата в Новия завет беше наименована според 
географското си местонахождение, а не според деноминацията. 
Образуването на нови домашни църкви спомага да се върнем отново 
към “общоградската църква”, буквално църквата на града – всички 
християни в даден град или регион като цяло, които се събират 



редовно или не чак толкова редовно в общоградски тържествени 
богослужения, на които най-надарените християни и смирени слуги 
на Агнето забравят всички титли и политики, и с една нова зрялост 
жертват собственото си име, деноминационализъм, репутация и 
едноличен успех само заради възхода на Царството на Единствения 
Цар, Божия Агнец. Представете си раздвижването на общността, 
когато този колектив от общоградски и автентични водачи редовно 
дава пророчески видения, поучава апостолските стандарти, има 
единство, благославя се взаимно и говори на света в един глас. Това, 
което дяволът се опитва усилено да предотврати на всяка цена, 
отново ще стане реалност: “римляните”, “ефесяните”, “коринтяните”, 
“ерусалимската църква”, Виена, Сингапур, Багдад, Хартум или 
Монтевидео ще се свържат отново, като всички ще станат част от 
една свръхестествена обща идентичност, част от едно движение с 
един Господ и Владетел, и всички ще говорят с общ и силен глас на 
своя град и народ. Това, което се случва на ниво домашни църкви, в 
крайна сметка ще започне да се случва на по-високо, общоградско 
ниво, и църквата “ще успява в малкото, и следователно ще успява и в 
голямото”. Вместо християните редовно да бъдат въодушевявани от 
върха към основата чрез внос на разпалени говорители на изкуствени 
конференции, здравата, автентична и заразителна радост от дома ще 
бълбука и ще се разпростре из целия град, и никой няма да може да 
не я забележи, и хората ще повторят думите, казани най-напред в 
Ерусалим: “Напълнихте града с вашето учение!” И ако някога Бог 
избере да повтори събития като Петдесятница, когато 120 християни 
от горницата изведнъж се изправиха пред предизвикателството да 
посрещнат 3000 новоповярвали в един ден, те ще бъдат готови, 
защото гъвкавата структура на множащите се домашни църкви вече 
ще е на мястото си. В много страни по света започват да се появяват 
местни и регионални пасторски общения и молитвени мрежи. Вярвам, 
че това може да е началото на регионален процес; водено от Духа, 
интуитивно и бавно събиране на хора с единомислен дух, което ще 
създаде здравословни взаимоотношения, които ще доведат до 
изграждането на колективна духовна идентичност, която ще бъде 
средство за постигане на единство, и в специален kairos-момент в 
историята това единство ще помогне за посрещането на едно по-
голямо предизвикателство: да направим ученици в нашия град или 
регион – заедно! 

ВТОРА ГЛАВА  

ДОМАШНИТЕ ЦЪРКВИ В ИСТОРИЯТА 
Преоткриване през долината на Тъмните векове 



Новозаветната църква е била растяща църква, казва д-р Алан 
Крайдър, и от историята знаем, че тя продължавала да расте за доста 
дълъг период от време. Според едно послание до Диогнет, написано 
към края на втори век, “християните с всеки изминал ден се 
умножават все повече.” В средата на трети век Ориген възкликва: 
”Множества от хора се обръщат към вярата.” Рамзи Макмалън, 
професор по древна история в Иейл, е изчислил, че във всяко 
поколение до покръстването на император Константин през 312 
г.сл.Хр.,са се прибавяли около 500 000 души към църквата, и по 
негово време църквата вече е съставлявала от 5 до 8 процента от 
населението на Римската империя. 
  
Умножаващи се домашни църкви 
Християните от времето на Новия завет и непосредствено след това се 
събирали буквално в домашни църкви, обикновено в най-големите 
помещения в къщите на своите членове. Историците на църквата са в 
съгласие, че много рядко броят на членовете им е надвишавал 15 или 
20 души. Веднага щом църквата нараствала повече от това, тя се 
разделяла като просто образувала друга домашна църква наблизо. 
Ако обаче не се разделяли, растежът на църквата веднага довеждал 
да разни проблеми. Ориген проповядвал в един дом в Кесария и се 
оплакал, че “някои се бяха скрили в най-отделечените ъгълчета на 
къщата, за да си разказват долнопробни истории.” 
  
Присъединете се към кандидатстващите да умрат 
Въпреки че християните не били преследвани непрекъснато и 
моментите на относителна свобода били следвани от моменти на 
подмолни или ожесточени гонения, всеки християнин знаел, че във 
всеки един миг може да започне гонение, било то поради местна 
криза, императорски указ, или “вълк”, който се е промъкнал сред 
овцете като измамния предател Юда, готов да предаде 
последователите на Христос в ръцете на властта . Това Павел нарича 
“общението в страданията на Христос”, докато пише от 
затворническата си килия посланието до Филипяните (Фил.3:10). 
Тертулиан пише: “Обградени сме, атакувани сме, държани сме като 
затворници в нашите малки тайни събирания”. Всеки християнин бил 
кандидат за смърт. Ако човек искал спокоен живот или издигане в по-
уважаваните кръгове, той просто не ставал християнин. Когато при 
заплаха и кръстосан разпит християнинът признавал, “Да, аз съм 
християнин!”, тези думи кънтели от сила и величие. За много 
християни силата да се изправят срещу гоненията идвала от една 
ярка представа за бъдещето, живо очакване на неизбежното 
завръщане на Месията. Хората осъзнавали, че човекът, изричащ тези 
думи, бил готов да умре заради тях, и това предизвиквало 
възхищение и страх. Гонението заемало толкова голяма част в живота 



на ранните християни, че оформяло тяхното мислене – и структура! 
Повече по този въпрос следва в глава 6. 
  
Историята: повече от пропаганда, написана от победители 
Има два начина за четене на Библията: можем да я четем и да 
виждаме нашата опитност в нея, и да търсим “потвърждения” от 
Библията, които да удостоверяват това, което вече “знаем”; или 
можем да се стремим да разберем Библията, дори и тя да се 
противопоставя на нашия опит и преживявания, което може да е 
значително по-болезнен процес – но и освобождаващ същевременно. 
По същият начин можем да подходим и към историята. Историята или 
ще бъде, както казва широкоизвестен комунистически лозунг 
“пропаганда, писана от победители” - тълкувание на историята, което 
цели да я нагоди към или да оправдае настоящото управление или 
статукво; или може да стане наука за истинско разкриване на 
фактите от миналото, дори и да не изглежда, че съответстват на 
представата, която сме си създали за нашата собствена история. Ако 
сега потърсим причините за умножаването и растежа на домашните 
църкви в Новия завет и първите векове след Христос, може би ще се 
изненадаме като не открием неща, които очакваме да намерим, и 
смутено ще открием съвсем различна причинно-следствена динамика. 
  
Никакво евангелизиране 
____________________________________  
Ако сме убедени, че “евангелизирането” е нещото, което всеки е 
длъжен да прави, съвсем скоро ще започнем да виждаме 
евангелизиране на всяка страница в Библията, дори и то съвсем да не 
е там. 

Предметът, който ще разгледаме, е евангелизирането. Ако сме 
убедени, че “евангелизирането” е нещото, което всеки е длъжен да 
прави, съвсем скоро ще започнем да виждаме евангелизиране на 
всяка страница от Библията, дори и то съвсем да не там. С 
изключение на Филип (Деяния, 9 глава) и петкратното служение 
(Ефес. 4:11), почти няма друго споменаване на думите 
“евангелизатор” или “евангелизиране” в Новия завет и писанията на 
ранната църква въобще. Алан Крайдър говори за “многозначителна 
липса на насърчение да “евангелизираме””. Новият завет не говори за 
евангелизирането като за “чисто проповедническа дейност” и дори 
изглежда, че Исус говори против ходенето “от врата на врата” (Лука, 
10 глава), широкоразпространен “евангелизаторски метод” в някои 
страни по света. Поставено е обаче много силно ударение върху 
“създаването на ученици”. ____________________________________ 
Когато църквата като структура се превърна в “лоша вест”, напълно 
несъответстваща на експлозивното си послание, тогава се появи 
нуждата от специални проекти за разпространение на “благата вест”. 



____________________________________ 
Артър Дарби Нок казва, че в историята на ранната църква има “много 
малко, ако не и почти никакво пряко проповядване пред големи 
публични множества; това просто е било твърде опасно.” Църквата не 
просто имала послание, тя била посланието. Тъй като самата църква 
била “блага вест”, не се е налагала нуждата от пропаганден стил 
евангелизиране или от ходене от врата на врата. Чак когато църквата 
като структура се превърна в “лоша вест”, напълно несъотвестваща на 
експлозивното си послание, се появи нуждата от специални проекти 
за разпространяването на “благата вест”. Евангелизиране без 
съществуването на функционален църковен модел е евангелизъм, 
който предлага обръщане към вярата и преживявания, лишени от 
връзка с Тялото. Поради това много историци не се съгласяват с 
английския писател Майкъл Грийн, който казва в иначе отличната си 
книга “Евангелизмът в ранната църква” (“Evangelism in the early 
church”): “Няма никакво съмнение, че .....евангелизирането на 
открито продължило през първите два века.” Езичникът Сесилий, 
съвременник на ранната църква, разказва, че християните “били 
мълчаливи на обществени места, но оживено си шушукали по ъглите.” 
Това също означавало, че в момент на болест или криза техните 
съседи, които започвали да им имат доверие, биха се чувствали 
удобно да се обърнат към християните за помощ. Баптисткият 
професор по мисионерско дело Джон Марк Тери, в своята книга 
“Евангелизирането, кратка история” (“Evangelism, a Concise History”), 
отразявайки мисленето на нашето време, вижда евангелизирането 
като нещо осъществимо, след което отново тълкува Библията и 
историята от тази гледна точка, казвайки: “Където и да идеше Исус, 
Той представяше евангелието.” Светогледът на евангелизма, 
представен от Тери, е пълен с “евангелизационни ключови думи” и 
методология: докосване, свидетелстване, споделяне, служене, 
проповядване, казване на благата вест, правене на евангелизации. 
Той дори отива още по-далеч, като казва, че “Исус употребяваше 
няколко различни евангелизационни методи.” Трябва да сме 
внимателни да не тълкуваме църковната история през очилата на 
съвременни стилове и методи за “евангелизиране”. Исус, така както и 
Неговото тяло, църквата, не просто имаха послание, Той бе това 
послание. Той не носеше евангелието: Той бе евангелието. 
Евангелието не е наръчник с доктрини, а осветен начин на живот, 
отразяващ Божията същност. Това, което ранните християни правеха, 
не беше “евангелизиране” според някой доказан метод. По-скоро 
техният обикновен ежедневен живот във вярност към любящия и 
милостив Бог беше изпълнен с вграден евангелизиращ смисъл и 
послание.. 

  



Няма мисии 
Георг Кретшмар изтъква, че “привличането към вярата никога не е 
било превръщано в дейност на дадена институция, нямало е 
организиране на църквата с цел изграждане на мисии”. Влиянието на 
църквата е било толкова реално и силно, че повечето ранни 
християни дори не са се молили за покръстването на езичници, но 
според доминиканския учен Ив Конгар, те са се молили за 
благоуспяване и мир за хората. Съществувала е, казва Норбърт 
Брокс, “учудваща липса на мисли и разговори относно мисионерство”. 
Причината за тази “липса” е същата като причината за “липсата” на 
евангелизиране: самата църква е била мисията. “Мисионерските 
пътувания” на Павел и неговите сподвижници не са били считани за 
“мисии” както знаем от самия Павел: този израз се появява като 
заглавие на ръчно нарисуваните карти на Средиземноморието в 
приложенията към Библията векове по-късно. Павел просто е 
действал в апостолско и пророческо служение, както и църквата, 
основана и изградена чрез тези служения. Тъй като самата църква е 
била мисията, тя не е изпращала специални “мисионери” в този 
смисъл: тя буквално е изпращала себе си, под формата на делящи се 
единици, ембриони, съставени от двама или трима души от дадена 
местна църква, които са носели в себе си видението и вируса на 
църква, готов да зарази всичко, до което се докосне. 
  
Няма атрактивни богослужения 
Въпреки че църквата в Коринт все още е била отворена за външни 
посетители, от средата на първи век нататък обикновено не са били 
канени или допускани езичници на християнските срещи. След 
гонението по времето на Нерон в средата на първи век, повечето 
църкви затварят вратите си за чужди лица. Една от функциите на 
дяконите дори е била на “църковен буфер”, типичния якичък мъж, 
който в наше време би стоял на входа на частни клубове и 
ресторанти, за да не допуска, дори чрез прилагането на сила, 
нежелани елементи. Те са били длъжни да открият вълка сред овцете, 
както “Заветът на нашия Господ”, документ от средата на четвърти 
век описващ функциите на дяконите, обяснява. Павел предупреждава 
Галатяните, че “лъжебратя са се вмъкнали да съгледват свободата, 
която имаме в Христа Исуса” (Гал.2:4). Срещите и общението на 
християните изобщо не са целели да бъдат привлекателни за външни 
лица, защото не са се провеждали заради тях. Епископ Киприан от 
Картаген, в средата на трети век, сравнява църквата с “градина 
затворена” от Песен на песните на Соломон (4:12). Дори катехумен 
(послушник), човек, обучаван всекидневно на Библията от учител, 
трябвало задължително да напусне събирането, преди християните да 
изпълнат тайните си ритуали, молитви, Свята целувка, кръщения и 



Господня вечеря. Християните много приличали на това, което 
Целзий, критик на ранната църква, нарича “тайно общество”. 
Поклонението никъде в Новия завет не е споменато като причината, 
поради която християните са се събирали заедно, и със сигурност не 
се е състояло от изпяването на няколко песни. Поклонението се 
състои от покорен и пожертвователен начин на живот: това със 
сигурност означава пеенето на песни понякога, но само защото 
целият живот на човек е живо хваление. Авраам разбираше това 
много добре и когато отиваше към хълма Мория, за да пожертва 
единствения си син Исаак, той каза на своите слуги, че отива да се 
“поклони” (Бит. 22). 
____________________________________  
Поклонението се състои от покорен и пожертвователен начин на 
живот: това със сигурност включва пеене на песни понякога, но само 
защото целият живот на човека е живо хваление. 
  
Извън лоното на цивилизацията 
Християните през ранните векове често наричали себе си paroikoi (1 
Пет. 2:11), пребиваващи на земята чуждоземци, или “чуждоземеца, 
който живее в къщата до вас”. Схващането, което имали за себе си, е 
било да не стават трайни заселници и отговорни граждани със 
специални религиозни убеждения, а да бъдат “колония от чужденци”, 
и всяко място да им бъде дом, но никое място - истински дом. Когато 
хората ставали християни, те ставали “част от периферията”, както 
казва бразилецът Едуардо Хурнерт. Вместо да бъдат част от 
основното обществено устройство, те били част от една 
противоположна култура, анти-общество, тайно и мистериозно за 
мнозина, предани на “друг цар”, съвсем различно духовно племе. 
Павел описва себе си пред Феликс като “последовател на Пътя, който 
те считат за ерес” (Деяния 24:12), и е бил считан за “размирник и 
заразител”, “водач на сектата” (Деяния 24:5). 

Тогава как и защо хората ставали християни? 
Ако не е ставало чрез систематични евангелизационни програми, 
мисионерски дейности и покани за атрактивни тържествени 
богослужения, тогава как хората са ставали християни? И ако да 
станеш християнин е значело да се присъединиш към отхвърлена и 
тайна общност, да застрашиш обществения си успех и в крайна 
сметка да се превърнеш в кандидат за смърт, защо хората са искали 
да станат християни? Сега ще разгледаме някои от историческите 
причини защо големи множества от хора са решавали да се 
присъединят към църквата. Можем да успеем да открием идеи за 
подобно развитие на нещата сега. И пак трябва да сме внимателни да 
не попаднем в клопката дословно да копираме исторически 
методологии и процедури от друго време и място, но да се научим от 



основополагащите принципи и да ги използваме, като ги приложим 
творчески и целесъобразно в съвременните култури и народностни 
групи. 

•  Любопитство 
Много от съвременните църкви се опитват да бъдат привлекателни за 
света, да посрещат посетителите с бонбони и бланки за посетителите, 
да поставят табели на входа с надпис “Всички са добре дошли!”. Те 
правят евангелизационни кампании от всякакъв вид и размер с цел да 
привлекат външни хора да посетят църквата, и като цяло се опитват 
да бъдат чувствителни към търсещите или дори правещи всичко 
заради търсещите. Ранните църкви използвали съвсем различни 
причинно-следствени принципи. Едно от нещата било неутолимото 
любопитство на хората. По природа хората са любопитни и търсят 
приключения, “желаейки да стигнат там, където никой преди тях не е 
стигал”. Мнозина днес се чудят защо окултни движения и тайни 
общества като Сдружението на масоните продължават да успяват. 
Отговорът е: те привличат първичния инстинкт на човека да бъде 
част от едно специално семейство, група или племе, заради който 
хората са готови да преминат през каквито и да било процедури. Исус 
знаеше това и имаше двустранен начин на общуване, един за 
“вътрешните” и друг за “външните”: “Всичко това Исус изказа...с 
притчи, и без притча не им говореше” (Мат.13:34). Този начин 
изглежда възприет и от църквата: проповядването било за хората 
извън църквата, а поучението – за хората от църквата. Исус бе 
категоричен за своя двустранен подход: “На вас е дадено да знаете 
тайните на Божието царство; а на другите се проповядва с притчи, 
тъй щото, като гледат, да не виждат, и като слушат, да не 
разбират” (Лука 8:10). 
____________________________________ 
В днешно време ние понякога изпадаме в опасността да натрапваме 
отговори на хора, които дори не са задали правилните въпроси, и да 
пречим на хората да проявят истинско любопитство. 
____________________________________ 

Дори думите му за “тясната порта” предизвикаха силно любопитство и 
почти трескаво вълнение сред мнозина да опознаят тайнственото 
послание и движение на Исус. Възможно ли е те да знаят нещо, което 
ние не знаем? Исус знаеше, че “тайната на евангелието” не е като 
“бисери, хвърлени на свинете”, но нещо, което човек е търсил, 
изследвал и само тогава, чрез откровение от Бога, намерил. Хората 
не били свободно допускани в църквите, и това само разпалвало и 
засилвало техния интерес. Ако кажа на своя четиригодишен син да не 
отваря дадено чекмедже при никакви обстоятелства, когато мен ме 
няма в стаята, пророчески знам кое място го привлича почти 
магически и неустоимо след като изляза: забраненото чекмедже. В 



днешно време ние понякога изпадаме в опасността да натрапваме 
отговори на хора, които дори не са задали правилните въпроси, и 
пречим на хората да проявят истинско любопитство. Исус описа себе 
си като водата на живота, а учениците като солта на земята. Ако 
хората ядат сол, те ще ожаднеят, дори преди това да не са били 
жадни. Ако хората не са жадни все още за водата на живота, дайте им 
сол. Тогава те ще ожаднеят, и ще започнат да пият. 

•  Устояване и непоклатимост в гоненията и мъченичеството 
____________________________ 
Християнство, което е готово да умре за това, което вярвя, прите- 
жава силна притегателна сила за живите.  
_____________________________ 

Първият път, в който много хора виждали с очите си истински, жив 
християнин през първите векове, е бил, когато са го виждали да 
умира. Много християни са били разпъвани на кръст, разкъсвани от 
диви животни, пържени на столове от ковано желязо, или просто 
изгаряни. Тяхното смирено и търпеливо, и доста често, радостно 
устояване на тези страховити мъчения е било медицински 
необяснимо; тяхната любов един към друг, братската целувка, 
революционен знак за очевидно тайно общество, преди да бъдат 
убити, са били неподправени и искрени. Тези, които пазели 
християните на път към екзекуциите, често казвали: ”Има сила между 
тях!” Фактът, че са били готови да умрат за вярата си, карал мнозина 
тайно да желаят и те да имат нещо толкова велико, в което да вярват. 
В резултат на това много повече хора били възхитени, любопитството 
им било още по-силно предизвикано – и те усещали силно 
привличане към църквата. Често е било казвано, “Кръвта на 
мъчениците е семето на църквата.” Християнство, което е готово да 
умре за това, в което вярва, има голяма притегателна сила за живите. 

•  Изгонване на бесове 
Когато Исус изгони с власт нечистите духове и после каза на своите 
ученици “Бесове изгонвайте” (Мат.10:8), първите му последователи 
слушаха внимателно – и правеха, както им бе заповядано. В ранните 
векове, описани от мнозина като “векове на робство, на 
обезобразяващи живота пристрастявания и пориви” – които не 
изглеждат много различно от сега – свободата и пълнотата на живота 
в Христа не са могли да останат скрити за дълго. Като говорител от 
името на мнозина, Ириней посочва “евангелизиращата” функция на 
изгонването на демони: “Тези, които биваха изчиствани, често 
полагаха вярата си в Христос и се присъединяваха към църквата.” Във 
века на конкурентното вършене на чудеса християнският Бог и това 
мощно “духовно избавление” в името на Исус изглеждало по-силно и 
по-всеобхватно от влиянието на други богове. Юстиан от Рим, 
пишейки около 150 г. сл. Хр., описва как християните помагали на 



хора почти систематично да се отричат от силата на демони, и са 
виждали как те получават освобождение от духовно робство главно в 
четири ключови области: незаконен секс, тайни и магически 
изкуства, натрупване на лично благосъстояние и войнствена 
ксенофобия. На хората, които упражнявали секс извън рамките на 
брака, които натрупвали материално благосъстояние за лично 
облагодетелстване, които се занимавали с окултизъм, или които 
използвали насилие срещу чужденци и странници, християните 
гледали като на демонично обладани хора, които се нуждаели от 
помощта на Исус да бъдат освободени от тези сковаващи духовни 
сили, които били извън всякакъв човешки контрол. Църквата спира да 
отдава нужното внимание на тези служения в по-късните векове и 
това създава голям вакуум. Той може би трябва отново да бъде 
запълнен от единствения призван и способен за това организъм, 
църквата. 

•  Те бяха открили Пътя към живота 
Християните вярвали, че са Божият инструмент да бъде изграден нов 
свят, и не само че били открили истинската причина и начин да 
умрат, те също открили и истинския път към живота. Преди да бъдат 
наречени християни, те били наречени последователите на Пътя. 
_____________________________  
Не само че били открили истинска- та причина и начин да умрат, те 
също открили истинския път към живота. Начинът, по който те ор- 
ганизирали и структурирали живо- та си, наричали църква. 
 _______________________________ 
Това било поради две причини: Исус бил казал “Аз съм пътят”; и 
християните очевидно били намерили пътя към истинския живот. 
Начинът, по който те организирали и структурирали своя живот, бил 
наречен църква. Когато някой християнин пошушвал тихо на някой 
езичник, “Аз открих пътя към истински живот!” това не било обидно, а 
интригуващо, и доста атрактивно в един век, когато хората 
осъзнавали, че нещата в техния живот някак си не вървели както 
трябва. В допълнение християните имали комунален начин на живот, 
включващ хора от всякакви социални групи както никое друго 
общество в древната история. Те споделяли материални 
благословения с всички, които били в нужда, от един общ фонд. Те 
дори прибирали изхвърлени върху купчини боклук бебета, оставени 
там да умрат, и ги отглеждали като свои; или доброволно предлагали 
да се грижат и хранят жертви на чумни епидемии, като поставяли в 
опасност собствения си живот, което оставяло безмълвно учудени 
техните съвременници. В очите на едно материалистично общество, 
те изглеждали или луди, или святи. Те били всеотдайни и доверени 
приятели и съветници за всички. Това било особено вярно за жените, 
може би поради тяхната способност да изслушват хората и 
внимателно да приемат въпросите им. Августин писал с голямо 



смущение на група мъже: “О, вие мъже, много лесно бивате победени 
от жените си. Тяхното многобройно присъствие прави църквата да 
расте.” Християните съзнавали, че животът в техните “свободни 
общества” бил забележителен. “Красотата на живота е тази, която 
кара странниците да се вливат в нашите редици,” писал един от тях. 
Те можели скромно да заяват: “Ние не говорим за големи неща, ние 
ги живеем.” Това е причината, поради която ранните водачи на 
църкви обръщали голямо внимание за поддържане на качественото 
общение, любовта и взаимоотношенията между хората, защото 
знаели, че това е една от главните причини хората да бъдат 
привличани към Христа и да бъдат спасени. 

•  Поученията и личността на Исус 
_______________________________ 
Църквата не проповядвала себе си, тя проповядвала Исус като 
издигала Неговите поучения и като живее- ли Неговия начин на 
живот. 
_______________________________ 

Един съвременен християнски лидер от Африка възкликнал веднъж 
относно християнските мисионери, които познавал: “Те дойдоха да ни 
проповядват евангелието, но не ни показаха как да живеем!” Казано с 
думите на Алан Крайдър, много ранни християни били убедени, че 
“покръстването започвало не толково във вярата, колкото в стила на 
живот”. Само човек, готов да промени живота си, бил готов за 
евангелието. Затова една от най-подбуждащите причини хората да 
изпитват привличане към църквата била личността и учението на 
самия Исус. Неговата проповед на планината не се приемала толкова 
като проповед или морална мечта, но като божествена етика, небесен 
пътеводител, според който да се живее. Езичници през всички векове 
били силно привличани от Исус и Неговите думи. Никое друго 
поучение на Исус не е било повтаряно по-често от заповедта да 
обичаш неприятелите си. Мнозина твърдели, че тези думи са толкова 
чудесни, че те карали или да се разсмееш, или да се разплачеш. 
Църквата не проповядвала себе си, тя проповядвала Христос като 
издигала Неговите поучения и като живеела Неговия начин на живот. 
  
Дерайлиране на църквата 
Новозаветната църква е била в по-голямата си част органично, 
взаимнообвързано, духовно семейство, което умножавало себе си. Но 
още преди смъртта си Исус предупреди Своите ученици за заблуда, 
фалшиви пророци, лъжливи Помазаници, които имат една обща цел: 
да заблудят и да извадят от релсите избраните. В естеството на 
всички нас е да си мислим, че тази заблуда е част от едно ужасно 
бъдеще, което ще се случи на другите, не на нас. Обаче и Павел, и 
Петър, и Юда предупреждават за непосредственото идване на 



нечестиви мъже, фалшиви учители и пророци, маскирани като ангели 
от небето. Апостолите не щадяха думите си: дори предварително 
проклеха тези, които щяха да направят това (Гал.1:8,9; 2Петр.2:1-3; 
Юда 3-6). Аз тая ужасното подозрение, че тази заблуда може вече да 
е придобила глобални пропорции чрез това, което е било изковано 
като “Християнство”, дерайлирала карикатура и обречена версия на 
християнството. Може би най-лошото от това, което Исус предрече, 
тепърва предстои да дойде, и ние трябва да сме готови за възможно 
най-лошия сценарий. Но това също означава, че днес може да сме в 
апогея на отдавна дерайлирали, но сега институционализирани 
промени. Като искаме да сме истински чада на нашите майчини 
църкви, ние автоматично ставаме част от традиционни движения, 
които може да са се отделили доста отдавна от други движения, 
самите те отделили се от други дерайлирали движения в миналото. 
Щом реката веднъж намери коритото си, много трудно бива отклонена 
от курса си. Във всеки случай, нашият първи съюз като християни е с 
Бога на бъдещето, а не с историята на миналото. Рик Джойнър, 
пророчески учител от САЩ, го казва така: много хора трябва да 
осъзнаят, че не трябва да се родят от майката (църквата), но 
истински да се родят от самия небесен Отец. 

Тиха революция 
“Аз съм светлината на света,” казва Исус. Да затъмниш светлината на 
света значи да затъмниш света. И наистина тъмен станал светът. 
Буквално ги наричали Тъмните векове. Ако наистина църквата е 
дерайлирала, струва си да се върнем няколко стъпки назад в 
историята, за да погледнем към някои от тези еклесиологични 
злополуки. Как изобщо е могло да се случи всичко това? Църковните 
историци са в съгласие, че началото може да е поставено чрез 
поставяне под съмнение и промяна на апостолското учение за 
покаянието, святостта и греха, кръщенията и самата Божественост на 
Бога. Един от първите опити да се създаде небиблейското 
разграничение между “духовенство” и “миряни” е направено от 
Николаитяните, група, която подчертавала разликата между 
“слушащите миряни и служещите братя”. Те водят началото си от 
Николай, който е един от първите седем дякона (Деяния 6:5), по-
късно повлиян от гръцкия Дуализъм, след което развива доктрината 
на “Николаитяните” (Откр.2:6), която възкръсналия Христос каза, че 
“мрази”. Николаитян на гръцки е съставен от две думи. Nikao 
означава да завладея, да бъда над другите, а laos означава 
обикновени хора. “Николаитян е човек, който завладява 
обикновените хора, издигайки се над миряните”, казва Уочмън Ни в 
своята книга “Ортодоксалността на църквата” (The Orthodoxy of the 
Church). “Поведението да се издигнеш над и върху обикновените 
вярващи в ролята си на посредническа класа е това, от което Господ 



се отвращава и мрази.” Идеята за специална духовническа каста е 
вече очевидна в двете послания на Климент от Рим (около 100 
г.сл.Хр.) и за издигането на епископа като автократична глава на 
местната църква в посланията на Игнатий от Антиохия в Сирия (около 
110-17 г.сл.Хр.). Тогава става и повторното сблъскване на две мощни 
сили с християнството: морализма и религията. Едната предлага сбор 
от поведенчески схеми, набор от закони, според които да се живее. 
Другата може би е започнала с въвеждането на разпятието с 
разпънатия Христос, “прекръстването” с ръка и предпазването от 
нечисти духове чрез тази практика, може би с няколко “безвредни” 
восъчни свещи тук и малко каден тамян там. Но това съвсем не е 
безвредно. Тези неща връщат християнството в религиозните 
“системи на света”, изпълнени с идоли, магии, религиозни ритуали и 
свещенници. Оттам насетне последвал низ от бързи и постоянни 
отклонения от първоначалните учения на Исус и апостолите. Ранни 
“нововъведения” били канонизирането на светии, най-често 
мъченици, и разделянето на Господнята вечеря, значимо и 
пророческо съвместно хранене в присъствието на Христос, на 
“братска трапеза” и на Причастие, една светска почерпка, силно 
религиозна и символична функция. Според Питър Х. Дейвис в 
неговата статия “Църквата в къщата” (The Church in the House) през 
втората половина на първи век документи като Дидахии и Канона на 
Иполит показват, че Господнята вечеря не е била “прикрепена” към 
храненето, тя е била същността на храненето. Много скоро обаче 
“братската трапеза” придобила чисто социален характер и в 
последствие била изоставена, при което Причастието със своята 
символична форма – без “истинска храна” – станало всеобщоприетия 
начин за празнуване на Господнята вечеря. 
  
Основано на страх, а не вяра 
Истинските настойници и духовни бащи в Божието царство са били и 
са надарени със свръхестествения дар на вяра, който им позволява да 
вярват искрено, че Бог продължава да е в контрол, дори те да не са. 
Те са способни да живеят в мир със здравословното напрежение, 
произтичащо от несигурността и непредсказуемостта на това какво 
следва да се случи във взаимоотношенията на Бога с Неговите хора, 
защото тяхната сила не идва от разбиране на всяко нещо, а от 
упованието им в Бога. Доста рано църквата започва да се поддава на 
желанието за сигурност. Около 150 г.сл.Хр. например, “схоластичната 
теология” е въведена като система за тълкуване на Писанието и за 
защитата му от такива ереси като гностицизма. Много скоро 
защитната система става по-важна от посланието, което защитава. 
Ранни харизматични движения като Монтанизма създават 
допълнителни проблеми, защото някои от техните поддръжници били 
трудни за контролиране и започнали да създават фракции в църквата 



и да привличат хора към отделни хариз- матични водачи. За да 
защити истината и църквата от тези неща, църквата силно наблегнала 
на догмата и кредото, и зорко съблюдавала кой бил способен и на 
кого било позволено да бъде в служението, и на кого не. Накратко, тя 
се опитала да упражни по-голям контрол с цел да избегне нанасянето 
на повече вреда. Мотивацията била добра, но не и методът. 
Контролът е естественият резултат от липсата на доверие; той идва от 
страх, противоположното на вяра, и кара хората да изграждат 
системи, които да подсигурят всичко да стане изрядно, или поне да 
сведат до минимум опасността и отстъплението от вярата. Като 
резултат църквата се насочила повече към “безопасни” ритуали, 
“правилни” формули и “одобрени” литургии, и се стараела да стане 
неопорочима и непогрешима. Страничен продукт от това било 
изпадането на църквата в ръцете на ентусиазирани теологични 
блюстители на реда, полицаи на вярата и нова версия на 
“епископите”, цареподобни фигури, които не били вече най-
смирените слуги и обикновени непретенциозни старейшини, а 
впечатляващи водачи и религиозни първи министри с аура от 
страхопочтителна власт, с която да държат стадото заедно, а 
проблемите далеко. Отново един човешки Саул заменил Бог като 
истинския Цар над Божия народ. Тези духовни “царе” били способни, 
чрез силата на харизматичната си особа, да изменят доктрините и да 
въвеждат неограничено количество лични и субективни тълкувания 
като ново поучение, нова догма; и по-голямата част от църквата 
възприела всичко това. Някъде около 220 г.сл.Хр. Ориген въвежда 
доктрината за кръщението на деца в Александрия. Не само че то 
става задължително в западната църква към 416 г.сл.Хр., то също се 
утвърждава като най-главния метод на църквата за “евангелизиране” 
и за въвеждане на главната част от населението в църковната 
система, една практика, която може да бъде оприличена на 
продажбата на духовни застраховки за отвъдния живот на библейски 
невежи, но религиозни и набожни родители, които се страхували за 
своите деца и просто се доверявали на религиозните специалисти на 
своето съвремие. 

Професионализирането на църквата при управлението на 
Константин 
Когато император Константин се обръща към християнството през 312 
г.сл.Хр. и в своя Милански едикт прави християнството държавна 
религия, християните, уморени от векове на гонения, го приемат като 
спасител и си отдъхват – и преживяват възможно най-голямото 
дерайлиране в историята. В годините след 312 година църквата става 
силно професионализирана: свещеници бивали удобрявани и 
получавали “разрешителни” да извършват бракосъчетания и други 
функции по един все по-професионализиран обществен начин, и 



църквата получила съмнителното благословение да стане 
посредническа каста между себе си и Бога. Църквата трябвало да е 
“безупречна”, и това означавало катедрали, а не срутени къщи.Така 
не само че се появило голямото разделение между духовенството и 
миряните, но то било одобрено, институционализирано, запечатано и 
защитавано от държавата, грешка, която е струвала живота на 
милиони мъченици чак до ден днешен, убивани от ръцете на светски 
войници, под подстрекателството на “правилно организирани и 
регистрирани” адвокати на християнството. Църквата с радост приела 
общонационалното издигане от преследван култ до държавна 
религия, и с това си издигане загубила своята пророческа сила над 
социалните, културни и езически обичаи, защото се венчала за 
системата, която им давала свобода и ги защитавала. Църквата 
загубва своята самоличност на една пророчески противоположна 
култура, свръхестествено различна от принципите на света, и става 
почитан съмишленик на света. В резултат от това и църквата, и 
държавата попадат в капан. Държавата загубва своя ориентир, 
защото поглъща фара и компаса, а църквата се опива от 
политическата си власт и сила. 

Забрана на домашната църква 
____________________________________  
От тогава насетне да започнеш домашна църква означавало да 
нарушиш закона и да станеш престъпник. Започнала нова ера: 
гонение на църквата в името на “църквата”. 
____________________________________ 

Сред всички тези събития едно изпъква по особен начин: в 380 г.сл. 
Хр. епископите Теодосий и Грациан заповядват да има само една 
държавно-призната ортодоксална църква и една вяра – 
ортодоксалната догма. Всички римски граж- дани са принудени да 
станат нейни членове и заставени да вярват в lex fidei, закона на 
вярата. Всички останали групи и движения – включително тези, които 
се събирали по домовете – са забранени. Това означавало 
юридическия край на съществуването на домашната църква. Законът 
обърнал правилата наопаки. До царуването на Северий около 222-35 
г.сл.Хр. църковните сгради не били разрешавани от държавата и 
домашните църкви били единствената възможност за събирането на 
християните. Но оттогава насетне да започнеш домашна църква 
означавало да нарушиш закона и да станеш престъпник. Започвала 
нова ера: гонението на църквата в името на “църквата”. 
  
Съживяване на принципи на богослужение от 
синагогата 



Както еврейската Mishnah позволявала на десет мъже евреи да 
основат синагога, християните наследили своите образци за 
богослужение от еврейската синагога, а не от храма, казва д-р Мет 
Кастило. Еврейският учител Рабиновиц очертава пет елемента на 
богослужението от синагогата: покана за хваление чрез химни и 
официален призив за хваление; молитви; уроци върху Писанието; 
реч, основана върху уроците от Писанието; заключителна част с 
изричане на благословия. С все по-голямото формализиране на 
християнското богослужение в християнските църковни домове – 
вместо домашни църкви – след Константин, основния еврейски стил 
от синагогата бива съживен и наследен, като към него било 
прибавено изричането на кредото на вяра. По този начин църквата 
отново изпаднала в легалистични и ритуалистични форми на 
богослужение, които ще останат почти непроменени през идните 
векове, и ще станат общоприетия, свещен стил за срещите на 
християните. 

Присилианското движение 
Присилиан бил испански благородник през четвърти век, който 
незабавно се възбунтувал срещу държавно-учредената свещеническа 
религия. Този горящ в огън по Бога мъж започнал широко движение 
на миряни в Испания и Франция. Към него се присъединили 
значителен брой епископи и свещеници. Те се срещали в малки 
групи, наречени “братства”, в обикновени домове, където участие 
можели да вземат само обърнати за вярата и кръстени християни. 
Ортодоксалната църква изобщо не харесала това и Присилиан и 
шестима негови приятели били умъртвени в Триер. Така те станали 
предтечи на много подобни реформаторски движения като 
Богомилите, Петробузианците, Патаренейците, Валденсите, 
Лолардите и други. 
  
  
Келтите 
Никое правило не е без своите изключения, и дори Тъмните векове 
родили някои от най-чудните теологични творби и християнски 
движения на всички времена. Един от често пренебрегваните факти е, 
че в действителност не Римо-католическата църква е тази, която 
покръства Европа, а келтите. Първоначално те били варварска, а 
впоследствие християнска народностна група, свързана с галатяните 
от Малаазия и френските гали, простирала се от региона на горното 
течение на Дунав надолу до Португалия и след това по-късно към 
Англия и Ирландия. Те не само че родили мощни апостоли като 
Патрик от Ирландия, който поставил началото на едно от най-
стратегическите, общонародни движения за основаване на църкви на 
всички времена, но също изпратили апостоли като например Гал в 



Швейцария и Бонифаций в Германия. Между шести и девети век 
келтите постепенно били спечелени за папските доктрини и 
ценностите на Римо-католическата църква, доста често чрез 
политическа сила. Въпреки това келтите изкопали много извори със 
свежа духовна вода, които да напояват земите на Европа. РоджърЕлис 
и Крис Сийтън, в своята книга “Новите келти” (The New Celts) казват, 
че тъй като тези извори са били запълнени с боклука и пясъка на 
историята, може би си струва да ги почистим и изкопаем отново за 
бъдещето на Европа. 

Падането надолу 
Всичко това обаче било изключение в първите няколко века след 
покръстването на Константин: духовният стандарт на онези дни 
изобщо не бил толкова вдъхновяващ. Отдавна били свършили дните, 
когато влакът на християнството се движел върху безопасните 
пророчески и апостолски релси, с ясна цел пред себе си. От този 
момент нататък църквата се скитала в пустинята. Това било време, 
което отчасти прилича на духовната анархия, която доминира в някои 
страни по света днес, където хората вярват всичко, стига то да не е от 
Библията. Забравени били думите на Исус, “Оставете мъртвите да 
погребат своите мъртви.” Вместо това църквата с гордост построила 
гробища в близост до “святите” църковни сгради, където хората 
чувствали, че тленните им останки ще бъдат в безопасност от 
чудовищата и драконите на тъмнината. Тази практика била 
подхранвана от наивните и силно религиозни вярвания, че Бог 
обитава по специален начин в църковните сгради. Ефеският събор 
(431г.) прогласил поклонението пред Мария като Божията майка. Лъв 
Велики провъзгласил себе си за Епископ на Рим (440г.) и цезар 
Валентиан (445г.) утвърдил позицията си на духовен водач на цялата 
Западна Империя. Около 500г. свещениците започнали да спазват 
общ правилник за облеклото. При Юстиниан (527-65г.) църквата 
наистина станала държавно-утвърдена: всички свещеници станали 
държавни служители. През 607 г., след падането на Римската 
империя, Бонифации ІІІ станал първия епископ, който приел титлата 
“Папа” на Римо-католическата църква. Преди това титлата Pontifex 
maximus, означаваща “големия строител на мостове”, била 
използвана от римските императори, за да опишат себе си като 
първосвещеници и богове на Римската империя. Някои от другите 
стъпки по пътя надолу към духовната тъмнина били: 

•  Въведено е целуването на крака на Папата 
786 Развива се поклонението пред образи и реликви850 Първо 
използване на светена вода 

•  Канонизирането на мъртви светии 
•  Въвеждане на пост в петък и на Великите пости 
•  Въвежда се безбрачието за свещениците 



•  Молитвената броеница заимствана от няколко езически 
религиозни системи 

1184 Начало на Инквизицията, полицията на вярата: милиони евреи и 
вещици ( а по-късно, следРеформацията, протестантски вярващи) ще 
умрат от ръцете на църквата в Рим. Тя е официал-но утвърдена от 
Папа Инокентий ІV през 1252. Реформаторските църкви впоследствие 
я последватв същия дух 

•  Въведена продажбата на индулгенции – освобождение от 
наказанието за греха срещу заплащането 

на пари 1215 Обявено трансубстанциализирането на хляба и виното: 
свръхестествено тези елементи се превръ-щали в тялото и кръвта на 
Исус при магически повтаряните думи на свещеника 1229 Библията 
обявена за твърде свята, за да бъде четена от обикновените хора и 
забранена за миряни 

•  Чашата за причастието забранена за миряни 
•  Установена доктрината за чистилището 

1439 Установена догмата за сакраментите 
•  Традиционните учения на Римо-католическата църква получават 
равна власт с Библията на събора 

в Трент 
Инквизицията 
Естествено, но радикално последствие от решението взето по времето 
на Грациан и Теодосий през 380 г.сл.Хр., Инквизицията, религиозно-
политическа организация под формата на християнска “верска 
полиция”, надига своята кървава глава, убивайки милиони 
протестанти чрез ръцете на католиците, точно както малко по-късно 
много така наречени “анабаптисти” ще умрат от ръцете на 
протестантите. След разгрома на ислямското кралство в Гранада през 
1492, Инквизицията намира още една група за преследване: 
ислямските маври, които се били обърнали към християнството. 
Преследвани и убивани почти от всички били евреите, считани за 
“убийците на Бога”. Чак на 22 януари 1998 година Ватикана, под 
ръководството на немския кардинал Джоузеф Ратцингер, отвори 
своите обширни архиви за Инквизицията в Palazzo del Sant’Uffizio в 
Рим, където кървавия бизнес на систематично преследване и 
избиване на еретици е документирано в не по-малко от 4500 големи 
тома. “Ние сме загрижени за истината и това е акт на себеочистване,” 
казва кардинал Ахиле Силвестрини. Вярва се обаче, че тези 4500 
тома представляват много по-малко от една трета от оригиналния 
материал, останалата част от който е загубена. По думите на немското 
списание “Der Spiegel” (23/1998), “Инквизицията с истинско 
посвещение душела след всеки, който имал дори едва доловим дъх на 
еретичност.” Всеки опасен писмен материал незабавно бил поставян в 
Index Additus Librorum Prohibitum, черния списък на забранените 
книги, и когато било възможно бил изгарян. Инквизицията била 



особено жестока в Испания, където дори през 1826 година, 18 години 
след като Йозеф Бонапарт, брат на Наполеон, обявява Инквизицията 
за незаконна, става последното обесване на “еретик” във Валенсия. 
Това религиозно преследване върви ръка за ръка с пословичното 
гонение на вещици и можем да си представим въодушевлението на 
Сатана като е виждал библейски покръстени жени и водачи на 
домашни църкви да изгарят на кладата, издигната до църквата, 
обвинени в чародейство. Толкова жестока и коравосърдечна била и 
Инквизицията в Германия. Пример за това е смъртта на реформатора 
Ян Хус, който, когато умира на кладата в Констанц през 1415 година, 
“Отците на събора” просто се изсмели. 
  
Реформацията 
____________________________________ 
Ако е било възможно самата същност на евангелието – спасение чрез 
вяра, оправдание чрез благодат - да бъдe заровена под пясъка на 
историята, може ли също да сме сгрешили в други, по-малки въпроси? 

Лутер, във Вормс през 1521 година, казва някои невероятни и 
нечувани думи за ушите на своите съвременници: “Аз не вярвам на 
Папата и на Църковните събори. Факт е, че те често са грешали. Аз 
съм в плен на Божието слово.” Монахът Мартин Лутер, повече от 1100 
години след умирането на първата енергична вълна от домашни 
църкви, успява да преоткрие сърцевината на евангелието, спасение 
чрез вяра и благодат, и централното място на Писанието. Откритието 
му е като бомба, която взриви теологическия бент и подготви пътя за 
последвалата верижна реакция от реформаторски прозрения. 
Реформатори като Цвингли, Меланхтон, Калвин, Джон Нокс и други 
започват да насърчават превода на Библията и четенето й от 
обикновените хора, и първоначално тя е преведена от латински – 
езика на професионалните свещеници – на 14 широкоупотребявани 
езици, и достига 40 превода до 1600 година. Ако е било възможно 
самата същност на евангелието – спасение чрез вяра, оправдание по 
благодат – да бъде погребана под пясъка на историята, какво да 
кажем за останалото? Ако можем сериозно да сгрешим в най-
ключовите и централни въпроси, може ли също да сме сгрешили в 
други, по-малки неща? Фактът, че Библията отново бе дадена в 
ръцете на обикновените хора постави началото на това, което аз 
наричам история на преоткриването: това бе повратната точка, от 
която църквата започна излизането си от тъмнината, бягството от 
собствения си структурен затвор и преоткриването, стъпка по стъпка, 
на отдавна забравени истини и отдавна забравени практики, 
включително домашната църква като органична форма на църква. 

“Третият църковен ред” на Лутер 



В своята Vorrede zur Deutchen Messe (неговия предговор към 
Немската меса и ред на богослужението), публикувана през 1526 
година, Лутер разграничава три “реда за богослужение”: Латинската 
меса, публично събиране за всички на латински език, която Лутер 
специално подготвя за младите хора (латинският език е бил 
космополитния език, “английския език” на своето време); Немската 
меса, втора публична литургия на немски; и трети вид общо 
тържествено богослужение, за което пише: 
Третият вид богослужение трябва да има истински евангелизаторски 
ред и не би трябвало да се провежда на публични места за всякакъв 
сорт хора. Тези, които искрено искат да бъдат християни и които 
изповядват евангелието на думи и дела трябва да впишат имената си 
и да се събират отделно в някой дом да се молят, да четат, да 
кръщават, да участват в тайнствата и да вършат други християнски 
дела. 
Лутер дори виждал нуждата от тържествено богослужение, 
привличащо множествата, нещо като “богослужение на открито сред 
езичници и турци. Ще се радвам, ако бият всички камбани, свирят 
всички органи, и се свири на всичко, което може да вдига шум,”пише 
той. За съжаление, Лутер не успява да се захване с това 
революционно реструктуриране на църквата в клетки и общи 
тържествени богослужения. Историята на църквата включва дълъг 
списък на преждевременно абортирани опити да се възстанови 
структурата на домашната църква. Те удрят на камък по един или 
друг начин, както мнозина, които последвали примера на Лутер, 
откриват сами. Лутер казва за своя собствен провал да въведе 
структурата на домашната църква: “Но до този момент аз нито мога, 
нито желая да започна такова събиране...защото все още не 
разполагам с хората за това, нито виждам много, които да го желаят. 
Но ако ме помолят да го направя и аз не мога да откажа с чиста 
съвест, с радост бих направил каквото се изисква от мен и бих 
помогнал колкото е възможно най-добре.” Д-р Мартин Лойд-Джоунс 
вярва, че истинските причини за колебанията на Лутер са “дух на 
предпазливост, политически съобръжения, липса на вяра в хората от 
неговите църкви и страх да не загуби движението в полза на 
анабаптистите”. След 1526 година Лутер сменя убежденията си и се 
обръща към почти Римо-католически форми на богослужение, 
поддавайки се на натиска на светските власти. Той дори е пряко 
отговорен за мъченическата смърт на хиляди християни, които не 
последвали неговите учения – приноса на Лутер към духа на 
Инквизицията. От 1530 година той настоява, че всеки християнин, 
който проповядва и поучава Божието слово, без да бъде пастор, 
трябва да бъде умъртвен, дори и да поучава правилно. Но Лутер не 
бил доволен от постиженията си. В края на своя живот той пише: 
“Сред хиляди хора почти няма един истински християнин. Ние сме 



почти езичници с християнски имена.” В това отношение Лутер бил 
като Калвин, който, редом с други нововъведения, се опитал да 
накара всеки гражданин на Женева да посещава богослуженията, 
иначе трябвало да заплаща глоба от три батцен или в краен случай 
да бъде отлъчен. Те реформирали съдържанието, но не и формата на 
християнството. Те “не могли да се решат да скъсат със 
социологическите форми на църква, датиращи от времето на 
Константин,” пише библейския учител Висърт Хофт. 
  
Апостолското движение на Швенкфелд 
Лутер имал много влиятелен последовател и учител, Каспар 
Швенкфелд (1480-1561). В началото Лутер приветствал Швенкфелд, 
който проповядвал, без да бъде теолог, като “посланик от Бога”, и бил 
силно повлиян от него. Швенкелд обаче преживял драматично 
“новорождение” през 1527 и чрез последвалите изучавания на 
Писанието започнал да критикува Лутер. Той умолявал Лутер да не 
продължава с внезапната нова посока, която поел след 1530, с почти 
римо-католическата си еклесиология и учението си, че човек може да 
бъде новороден чрез кръщението. “Лутер започнал да преследва 
Швенкфелд с люта омраза, наричал го демонизиран глупак и еретик, 
и отказвал дори да чете трудовете му, като му ги връщал 
непрочетени” пише френския библейски учител Алфред Куен. 
“Реформаторът от Шлийзен трябвало да се скита из Европа като 
преследван елен.” Обявеният извън закона реформатор обиколил 
много места и изградил жизнени общения на много места, които в 
същността си били домашни клетки, библейски групи и молитвени 
групи. За да избегне по-нататъшни тежнения с установената църква, 
Швенкфелд не въвел кръщенията и Господнята вечеря в своите групи. 
Когато Швенкфелд умрял в Улм през 1561 година, лутеранските 
пастори се опитали да върнат многото му ученици обратно в църквите 
чрез сила, и ако те не желаели, били хвърляни в затвора и децата им 
отнемани от тях. 
Анабаптистите 
Когато Цвингли започва реформаторското дело в Цюрих, група от 
негови бивши приятели се осмелява да започне християнско общение 
в Цоликон, близо до Цюрих, без позволението на правителството. 
Това били Феликс Манц, изследовател на еврейския език; Конрад 
Гребел, член на градския съвет, произхождащ от уважавано 
семейство в Цюрих; и Георг Блаурок, бивш монах и отличен 
евангелизатор. Гребел и още много хора започнали да изследват 
Библията, точно както Цвингли ги бил насърчил. През 1524 година на 
Гребел се ражда син и той отказва да го кръсти, защото вярва, че 
Библията учи, че първо идва вярата и кръщението следва чак тогава. 
Това било време, когато много християни се събирали да четат 
Библията заедно, да се молят и да имат Господня вечеря. През 1525 



година Цвингли свиква градския съвет и ги подбужда да издадат 
закон, който задължава всички да доведат некръстените си деца да 
бъдат кръстени в рамките на осем дена, иначе родителите ще бъдат 
отлъчени. Кръщението, до Великден на 1525 година, все още се 
извършвало според римо-католическата система, изпълнено с 
опявания, прекръствания и миропомазание. Гребел обаче не се 
поддал на този опит за отклонение от пътя. Той кръстил Блаурок, 
който на свой ред кръстил 15 други души. Така се родило Баптисткото 
движение – което реформаторите нарекли анабаптистко, “повторното 
кръщение”, твърдейки, че кръщението на възрастни омаловажава 
Божията благодат изляна върху човека по време на кръщението му 
като дете, и следователно било богохулство. Цвингли се съгласил с 
присъдите, наложени на водачите на движението. Гребел умира в 
затвора; Блаурок е бит, изгонен и изгорен на клада в Тирол; Манц е 
удавен. Анабаптисткото движение се разпространило като горски 
пожар. Според един историк от шестнадесети век, мнозина се 
страхували, че по-голямата част от хората ще се присъедини към този 
култ. Хайнрих Булингер, наследникът на Цвингли, бил свидетел на 
големи множества, които се присъединявали към движението, 
въпреки че това значело гонение. Мнозина умирали за своите нови 
убеждения. Само в Холандия и Фрезия между 1535 и 1546 година са 
убити 30 000 анабаптисти. “Реформаторите ги нарекоха секта, като 
така наследиха фраза от римо-католическата църква, която обявява 
всяка форма на християнско общение извън църквата за култ,” казва 
теологът Емил Брунер. 
  
Сбирките на Лабадие 
През 1640 година Жан де Лабадие, бивш йезуит, става пастор в 
Амиенс, Франция. Той имал една цел в живота: общението на 
истински вярващи в малки “братства”. Скоро обаче му било казано, че 
неговите действия “застрашават мира в Държавата”, и той бил 
принуден да избяга в Женева, където отива, “за да събуди църквата 
на Калвин, която била заспала”, казва Алфред Куен. Скептично 
настроени пастори в Женева бързо уредили преминаването му в 
Холандия. Главното ударение в делото на Лабадие било смяна на 
посвещението към църковните сгради в полза на частни домове. 
Лабадие написва първата книга за основата на 
“Сбирките” (“Conventicles”), малки групи от покръстени вярващи. Той 
им дава практичен съвет какво да правят на домашните сбирки: 
встъпително слово, молитва, пеене на песни, четене от Библията, 
свободни пророчества според 1 Коринтяни 14:24-26 или обсъждане 
на библейски текст заедно. Неговото дело привлича голямо внимание; 
един от неговите ученици е Филип Якоб Спенер. Но поради 
“твърдоглавата му решимост да събира християни в малки групи”, 



реформаторските пастори в Холандия му се противопоставят. В 
крайна сметка Лабадие е отлъчен и умира в Алтона. 

Хугенотите и “Църквата в пустинята” 
Когато Клод Брусон, известен водач на хугенотите, е екзекутиран 
публично през 1698 година пред тълпа от 10 000 души по време на 
кръвожадното управление на Луи ХІV в предимно римо-католическа 
Франция, той изпява Псалом 34 точно преди да умре. Псалмът и 
неговото послание достигат чак до бреговете на Англия и биват 
подети от Даниел Дефо и някои други, които били част от the 
Dissenters, хора с “различно чувство” или мнение от това на 
установената църква. The Dissenters били в определено отношение 
английската версия на хугенотите, протестантско движение, 
принудено да стане нелегално поради гонение от установената 
църква. Те се организирали в домашни църкви и в “Църквата в 
пустинята”, наречена така заради Израиляните, избавени от 
египетското подтисничество (Деян. 7:38). Освен тайните срещи в 
частни домове имало и големи събирания на горски поляни: отново те 
използвали двете структури, клетката и голямото тържествено 
събрание. Впоследствие Дефо бил хвърлен в затвора, където написва 
известната история за Робинзон Крузо. “Плаването из океаните на 
Крузо описва свободата на всеки човек в Христос. Неговото 
корабокрушение отразява затварянето на Дефо в затвора, а островът 
е символ на затворническата му килия,” казва ветеранът мисионер 
Кен Маквети. 
  
Спенер и църквата, която не била църква 
Филип Якоб Спенер (1635-1705), бащата на Пиетизма в Германия, 
видял нуждата от реформация на съществуващата църква, и нуждата 
от малки групи за индивидуално насърчение и дисциплина. Той 
поставил началото на такива събирания през 1670 година под името 
“благочестиви сбирки” (collegia pietatis). Християнити се срещали два 
пъти в седмицата в частни домове, като понякога обсъждали 
проповедта от последната неделна служба в Лутеранската църква, 
към която принадлежали, но скоро те се превърнали в групи за 
библейски дискусии. Това довело до опозиция от Лутеранските 
църкви и в неговия роден град Франкфурт, градският съвет отказал 
да позволи събирането на групите в частни домове. “Спенер става 
жертва на неадекватно дефиниране на собствените си малки групи,” 
пише Бил Бекъм. “Въпреки че очевидно е вярвал, че малките групи са 
църквата, той не е искал да изплаши установените църкви. Той 
направил малките групи допълнение към установената църква и така 
обрекъл на провал движението.” Неговите Gemeinschaften (общества) 
били половинчати църкви, нецелящи да заместят същестуващата 
църква. Поради това, той забранил изпълнението на тайнствата в 



домашните групи. Към края на своя живот Спенер станал циничен и 
предпазлив. Когато се преместил извън Франкфурт, не установил 
повече други групи. 
  
Клетките на Джон Уесли 
Много историци на ранното Методистко движение са съгласни, че 
ключът за методисткото съживление бил взаимната отговорност на 
новоповярвалите един пред друг в малки групи, които Уесли нарекъл 
“класове”. Хауърд А.Шнайдер в книгата си “Радикалният Уесли”(The 
Radical Wesley) казва: “Класовете в същността си представлявали 
домашни църкви. На ежеседмични събирания, обикновено в средата 
на седмицата, които продължавали около един час, всеки човек 
разказвал за своя духовен прогрес, споделял за определени нужди и 
проблеми, и повечето от обръщанията на хора към вярата ставали на 
тези събирания.” Методисткото движение било вътрешно свързано 
чрез мрежа от общества (класове, свързани помежду си). През 1768 
година, тридесет години след началото си, методисткото движение 
имало 40 “мрежи” и 27 341 члена. До края на века един на всеки 
трима англичани бил методист. “Уесли поставял един на всеки пет 
души, предимно бедни и необразовани хора, работещи мъже и жени с 
незначителна или никаква подготовка, но с духовни дарби и 
готовност да служат, на отговорни служения или водачески места. По 
този начин той изградил водачи от хиляди обикновени хора.” Той 
доказал това, за което Лутер мечтаел, но не се осмелил да опита: че 
Бог прави обикновените хора необикновени и те са способни да 
създадат невероятно движение от домашни църкви. Постепенно 
методисткото движение започнало да поставя силно ударение на 
съборните църковни служби в неделя сутрин в сгради според 
англиканските образци. “С омаловажаването на личните и отговорни 
взаимоотношения, които хората имали в събиранията на класовете, 
съживителното движение започнало да замира,” отбелязва Лари 
Крайдър в своята книга “Къща до къща” (House to House). Днес, както 
показва следващата история, разказана от осведомителната агенция 
Ройтерс през ноември 1998, дори деноминационалното методистко 
движение се използва понякога като лозунг за преследването на 
домашни църкви: 
Християнски Зилоти нахлуха в домашна църква на Соломоновите 
острови, завързаха петима мъже и унищожиха къщата, защото там се 
провеждало “неметодистко” богослужение. Конституцията на 
Тихоокеанските острови гарантира свобода на религията, но 
традиционните обичаи и ценности понякога налагат ограничения на 
свободата. Няколко различни форми на християнската вяра се 
практикуват и понякога устава на дадено селище изисква от жителите 
да посещават няколко богослужения на седмица. Вождове от 
методистко потекло казват, че наследствени обичаи позволяват 



единствено методистки богослужения в някои селища. Кметът на 
Саламуму каза, че мъжете били предупредени да не провеждат своите 
богослужения в селото. 
В продължение на 200 години в периода между 1760 и 1960 година 
просто има твърде много движения и групи, които преоткриват 
значимостта на малките групи, за да можем да ги споменем в тази 
книга. Можем да цитираме като пример движението на Братята (The 
Brethren Movement), при което, особено в периода 1830-1920 години, 
моделът на малките групи, или домашните църкви, постига бързо 
умножение със световни последствия. 
  
Движението за домашни църкви във Великобритания 
__________________________________  
Английското движение за домашни църкви обнови качествените 
аспекти на църквата, без да докосне структурата, и изля ново вино в 
нов набор от стари мехове.  
През 1970-те години Великобритания става свидетел на раждането на 
така нареченото Движение за възстановяване на домашните църкви. 
Един от бойните викове на това движение бе, че традиционните 
църковни служби и църковния живот са в незабавна нужда от 
“възстановяване” чрез новозаветни принципи. В голямата си част това 
движение не било водено от ново разбиране, че църквата трябва да е 
домашна църква вместо събрание на хора в църковен дом, а от 
преоткриване на духовните дарби и от недоволството как те били 
прилагани на практика в традиционните църкви . Тъй като някои 
традиционни църкви просто не били готови да създадат възможност 
за прилагането на дарбите, групи от хора напускали църквите, като 
някогашния Уесли, като просто проповядвали на открито, когато 
англиканските амвони ставали забранени за тях. Те се устремявали 
към буквално “свободни от епископи зони”, където можели да 
практикуват новооткритата си вяра без намесата на традиционните 
църковни власти: и какво по-удобно място за това от техните 
собствени домове? Въпреки че тези нови църковни групи 
първоначално започнали да се събират по домовете – откъдето и 
получават името си – “движението за домашни църкви не е било 
правилното име за това движение,” казва Артър Уолис, “защото те 
изобщо не са отдавали на дома централно място. С нарастването на 
църквите, те не са имали проблем да се преместват в по-удобни 
сгради като училища, лекционни и общински зали, или да закупят 
неупотребявани вече църковни сгради.” На къщите като места за 
събиране не се отдавало голямо значение. Изглежда, че голяма част 
от това движение бързо се върнала към същите съборно-църковни 
структури и форми на богослужение, от които се била отделила, с 
разлика на това, че те високо ценели наличието на пробивен пастор, 
мощно хваление, духовните дарби и енергичното евангелизиране. С 



други думи, те обновили качествените аспекти на църквата, без да 
докоснат структурата и излели ново вино в нов набор от стари 
мехове. Дори основаването на много нови църкви не довело до 
съществена промяна, защото в крайна сметка това била старата 
структура, посадена отново. Един от първите резултати от силното 
ръководство, които тези групи изисквали, било това, което става 
известно като “твърдото пастируване”, крайно твърд подход към 
съветването и пастируването, просто резултат от твърде много власт в 
ръцете на един ключов водач. Това предизвикало доста ненужен 
страх сред хората извън движението, правело го да изглежда с култов 
характер, но сега това почти не се среща. След удивителна фаза на 
първоначален растеж, много в началото “домашни църкви” вече не са 
домашни църкви в истинския смисъл, и може би никога не са били. 
Много от тях вече са се задоволили с доста традиционната “семейна 
църковна структура”, създали са младежки църкви, изградили са 
собствена деноминация или са се присъединили към друга мрежа или 
деноминация. Около една трета от днешните евангелски църкви в 
Англия сега са част от “Новите църкви”, както са познати като цяло. 
Жизнеността на домашните църкви 
Някои хора се страхуват, че домашните църкви може би са просто 
още една бързо отминаваща мода, още едно чудо за три дни. Аз съм 
съгласен, особено ако позволим на домашните църкви да станат 
поредната вълна или най-новия “модел”. Традиционните структури 
имат нужда от значителна доза контрол, йерархия, инфраструктура, 
финанси, реторика, мотивация и мобилизация, за да се поддържа 
организацията – и нейните духовни организми, общества и кръгове – 
живи. Домашните църкви обаче са живи сами по себе си; те са 
органични. Изобщо не са заплашени да бъдат изчезващ вид, те вече 
са издържали изпита на времето. Не само че църквата оцелява в 
домашни църкви в новозаветно време, чак до Константин; моите 
исторически наблюдения ме карат да вярвам, че тялото Христово, 
църквата, всъщност оцелява през Тъмните векове на традиционната 
църква точно поради домашната църква. Домашната църква в рамките 
на традиционната църква стана Божия ковчег, където общението 
всъщност не умря и огънят на вярата бе поддържан жив. Повечето 
духовни движения, движения за теологични обновления или така 
наречените движения на миряни в историята създават малки групи, 
“сбирки”, общества, клетки. Мнозина не са ги наричали “домашни 
църкви” като нас днес, но е очевидно, че исторически еквиваленти на 
домашните църкви са функционирали през историята като един вид 
духовни консерванти през вековете, и в настоящите дни са 
спомогнали на тялото Христово не само да оцелее в страни като Русия 
и Китай, но дори да успява. Понякога този огън се е разпалвал и е 
създавал по-големи движения като Моравските братя, или е 
предизвиквал цели традиционни деноминации да бъдат 



възпламенявани. Обикновено обаче това траело определено време, 
докато структурата не задушавала духа според това, което наричам 
“модела на Галатяните”: “Толкова ли сте несмислени, че, като 
почнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плът?” (Гал.3:3) Този 
модел като че ли е бил повтарян безброй пъти в историята. 
Независимо колко духовно е било началото на дадена църква или 
движение, те винаги са имали склонността да заспят рано или късно, 
обикновено като ставали особено впечатлени от себе си и започвали 
да се наслаждават и да преразказват собствените си минали 
постижения. В резултат от това, те изпадали отново в традиционно 
състояние. Това е едно от трагичните неща, случили се с църквата в 
Индия, както посочва Доналд МакГавран в своята книга 
“Основателите на индийската църква”(The Founders of the Indian 
Church, Donald McGavran). Този модел изглежда се среща в почти 
всяка нация: почти всички естествени, непринудени църкви започват 
в домовете; повечето от тях в крайна сметка се оказват в катедрали 
или съответния местен еквивалент. 
Апостолско-пророческа реформация 
Според Ефесяни 2:20 апостолското и пророческото служение са не 
само важни за полагането на основите на църквата: апостолите и 
пророците на църквата са самия строителен материал за основите на 
църквата. Въпреки че Библията ни напомня да “изпитваме 
апостолите” и да “претегляме пророците”, струва ми се очевидно, че 
апостолската роля е по-фундаментална, и че за пророците е 
здравословно да се подчиняват на апостолската власт, както и на 
властта в местната църква. Аз считам, че това се отнася и за 
основаването на църкви, в миналото, настоящето и бъдещето. 
Диспенсационната теология прилежно раздели историята на 
изкуплението на отделни сегменти или “диспенсации” и заяви, че 
апостолското и пророческото служение не са необходими вече, 
защото сега имаме Библията. Това доведе до опасен библицизъм, при 
който Божието Слово буквално се превърна в предмет за изследване 
и научно проучване, и почти замени Самия Бог като целта на нашето 
поклонение, вследствие на което последва повсеместно 
процъфтяване на “Групи за библейско изучаване”. Друго последствие 
бе, че в редиците на петкратното служение, споменато в Ефесяни 
4:11, това остави само три служения: пастора, евангелизатора и 
учителя. Изграждането на църкви само с тези служения, без 
помазанието и дарбите на пророческото и апостолското служение, 
създаде пасторски и евангелизаторски модели църкви, или църкви, 
изградени около служението на учителя. Тези ориентирани към 
поучението, пасторски и евангелизаторски модели на църкви, 
въпреки че са напълнили цели страни, не са успели истински да 
направят последователи от тези народи. 



Могат ли евангелизаторите да се превърнат във 
фалшиви пророци? 
В много отношения евангелизаторите и техните организации са били 
и все още се приемат от по-голяма част от църквата днес като че са 
Божиите пророци. Обаче един евангелизатор е истински 
евангелизатор, когато върши делото на евангелизатор. Ако той 
започне да действа като пророк, той започва да ходи извън духовната 
си юрисдикция, пресича границата, приема служение, за което няма 
помазание и изпада в опасността да се превърне във “фалшив 
пророк”, отклонявайки от пътя Христовото тяло с добро сърце и 
здрави намерения, но хванат в капана на погрешното разбиране за 
самия себе си и за същността на задачата, която църквата има. Ако се 
отнасяме към евангелизаторите като към съвременните пророци, 
истинските пророци ще изглеждат като наивни глупаци. Резултатът е, 
че църквата ще се колебае да следва пророческите и апостолски 
насоки, защото вече е завладяна от евангелизаторския дух и 
манталитет, и така е станала по-малко от това, което Бог е искал тя 
да бъде. Много християни разбират, че днес сме свидетели на 
значимо възкресяване на апостолските и пророчески служения в 
глобален мащаб. Това ще промени църквите отвътре навън. Можем да 
сме сигурни, че това ще доведе до възкресяване на апостолско-
пророческите модели и църковни структури. Аз съм убеден, че 
домашната църква е точно такъв модел. 
Топло, топло: несъстоял се разговор 
Да се представим разговор, воден през вековете между Исус и 
църквата, Неговата невяста на земята. Темата на разговора: 
“Домашните църкви през вековете.” “Сигурно си спомняте, че казах, 
че ще построя моята Църква,” каза Исус. “И понеже съм обещал да 
бъда с вас до края на века, също исках църквата да бъде част от 
вашия всекидневен живот, там, където живеете, в домовете ви.” Чува 
се учуден шепот сред учениците. “О,” каза Пахомий, основателя на 
монашеското движение. “Това, което искаш да кажеш е, че искаш да 
бъдем част от монашески ордени и клетки от монаси, нали?” “Не 
съвсем,” каза Исус. “Ecclesiolae in ecclesia?- малки църкви в рамките 
на истинската, голяма църква?” попита Лутер. “Топло!” каза Исус, “Но 
все още не това, което имам предвид.” “Collegiae pietatis – 
благочестиви групи за Библейско четене по домовете?” попита Филип 
Якоб Спенер. “Молитвени групи или поне общества с комунален 
характер?” попитаха моравските братя от Херенхут. “Можем също да 
ги наречем Gemeinschaften!” добавиха те. “Не, моето намерение е да 
са домашни църкви,” отговори Исус. “Сега знаем какво имаш предвид. 
Групи за библейско изучаване, нали?!” “Ами, какво ще кажеш за 
евангелизаторски групи за библейско обучение? Или как се чувстваш 
относно LEGS, Lay Evangelistic Group Studies (Мирянски 
евангелизаторски групови уроци),” попита едно движение във 



Филипините през 1970-те години. В последната част на двадесети век 
се надигнаха много гласове, търсещи внимание, почти по едно и също 
време. “Младежки групи ли?”, опипваха почвата те. “Групи за грижи? 
Групи за неделно училище? Малки групи? Домашни групи? Групи по 
домовете? Групи за живот? А може би Групи за нов живот? Групи за 
утвърждаване на новоповярвали? Групи за изучаване? Групи за 
последователи? Групи за служение? Oikos групи? “Ами, Той не 
харесва думата “групи”,” някой предложи услужливо. “Да опитаме с 
“клетка”!” “Какво ще кажеш за клетки по къщите тогава? Или поне 
домашни клетки? Клетки за полагане на грижи? Живи клетки? Или 
просто обикновени клетки? Никакъв отговор. “Алфа! Той има предвид 
Алфа групи!” възкликна някой. “Името ще му хареса, а на нас ни 
харесва храната – и фактът, че е споделяне на живота ни с другите за 
кратко време. Точно това, което нашето необвързващо се съвременно 
общество търси.” “Базова-еклесиална общност?” попита едно 
движение в Римо-католическата църква. “Да не би да са TLC?” “Какво 
е това?” попита Исус. “Ами, Tiny Little Churches (Малки църкви), 
разбира се,” бе отговорът. “Не разбирам значението на първата дума 
в това име. Кое е малкото при Мен?” попита Исус. “А, тогава вече 
знаем! Клетъчна църква, напълно снабдена със субдививизионален 
зонален асистент-пастор, евангелизиране от тип В и дълъг списък с 
въпроси, за които е доказано, че стопяват ледовете при общуване,” 
извика някой. “Вижте,” каза Исус, “това, което в действителност имам 
предвид, е просто домашни църкви, простички, естествени домашни 
църкви, църквата, в която хората се срещат в обикновени домове. 
Защо ви е толкова трудно да го разберете?” 
ГЛАВА ТРЕТА 

ПРИРОДАТА НА ДОМАШНИТЕ ЦЪРКВИ 
Какво представляват, какво правят и как функционират 
Какво представляват 
Домашната църква е начинът да се живее християнския живот в 
общност, в обикновени домове чрез свърхестествена сила. Това е 
начинът, по който изкупените хора живеят в своето населено място. 
Това е органичният начин, по който учениците следват Исус заедно в 
ежедневния живот. Тъй като изкупените не принадлежат вече на себе 
си, те възприемат предимно комунален, а не чисто личен и 
индивидуалистичен начин на живот. Домашните църкви се появяват, 
когато истински покръстени хора спрат да живеят собствения си 
живот за собствените си цели, започнат да живеят живот в общност 
според ценностите на Божието царство, и започнат да споделят 
живота и притежанията си с християните и все още неповярвалите 
около себе си. Това е резултат от убеждението, че ние не 
преживяваме общение с Исус Христос и Неговия Дух само в святи 
зали, посветени за тази конкретна цел, но в сърцевината на самия 



живот. В този смисъл, органичната домашна църква е смъртният одър 
на егоизма и родилното място на църквата. Истинската общност 
започва там, където свършва индивидуализма. Арт Картц, месиански 
евреин, живял в комуна през по-голямата част от живота си, казва: 
Животът в комуна пулверизира нашето старо его чрез силата на 
Божия Дух и ни спасява от едно жалко съществуване за самите себе 
си, в което обичаме ближния си за час на ежеседмичното 
богослужение и след това се забързваме към къщи да полеем нашите 
цветя, да поседнем на нашата веранда, да си хапнем от нашата храна 
и да измием нашата кола. Нашата! Трябва да започнем да 
функционираме като част от обществото на изкупените. Като 
изкупени, ние не отиваме у дома си след службата, ние сме у дома си, 
когато сме заедно. 
Християнството в домашната църква е тялото на Христос в 
обикновените домове, обществото на “тройно обърнатите”: хора, 
които са вертикално обърнати към Бога, хоризонтално обърнати един 
към друг, и следователно хора, които могат да се обърнат към света, 
за да му служат с любов, състрадание и сила. 
____________________________________ За своя всекидневен 
живот домашната църква не се нуждае от по-високо ниво на 
организация, бюрокрация и церемонии от което и да е обикновено 
многочислено семейство. В много отношения домашната църква е като 
духовно разширено семейство, взаимнообвързано, спонтанно и 
органично. За своя всекидневен живот домашната църква не се 
нуждае от по-високо ниво на организация, бюрокрация и церемонии 
от което и да е обикновено многочислено семейство. Всъщност 
домашните църкви силно отразяват начина, по който роднини 
общуват помежду си. Тъй като домашната църква е свръхестествено 
творение, измислено и надарено от Бога, тя не е просто един семеен 
клан от мили роднини, а има определени способности. Една от тях е 
способността да изгражда своя собствена поддържаща структура 
отвътре, а именно петкратното служение, която действа като 
поддържащата система, която човешкото тяло си изгражда - 
лимфната и нервната система, кръвоносните съдове и костната 
структура. Хората са готови да направят почти всичко, за да получат 
любов, уважение или признание от тези около тях. Домашната църква 
предлага здравословен, свободен от конкуренция начин за това. В 
крайна сметка, тя е начинът, по който показваме любовта си, 
прощаваме си взаимно и живеем заедно. 
Какви са 
Домашната църква отразява Божиите качества и характер. Този 
съвместен начин на живот се гради в дух на любов, истина, 
простителност, вяра и благодат. Домашните църкви са начинът, по 
който се обичаме един друг, прощаваме си един на друг, страдаме със 
страдащите и се смеем със смеещите се, даваме и получаваме 



благодат и непрестанно сме в допир с Божията истина и прошка. Тя е 
мястото, където всички маски могат да паднат и ние можем да бъдем 
открити един пред друг и въпреки това да продължим да се обичаме. 
Какво правят 
Тъй като винаги има опасност да вземем калъпите и просто да 
направим копия на “дейностите”, отново искам да ви напомня, че не 
препоръчвам на никого да се опитва да прави точни копия на 
Новозаветната църква. По-скоро желая да вземем насериозно 
новозаветните принципи и ценности като дадени от Бога 
неотменности, и само тогава да създадем движение за домашни 
църкви за нашето време, място, специфична култура – дори за 
нашето племе. Това е преди всичко процес на въплъщаване, а не на 
контекстуализация; на въплътяването на Бог отново във вашата 
конкретна ситуация, контекст, а не толкова на възпроизвеждането на 
евтини фотокопия на съществуващи модели от някое друго място. 
Хората, които Бог обикновено и според Писанието използва, за да 
разкрие и въплъти църквата в дадена ситуация са християните с 
апостолска и пророческа дарба. При изследването ми на Новия завет 
и ранната църква, така както и на съвременни домашни църкви, се 
откроиха четири елемента. Те изглеждат да са нещо като основния 
скелет на домашните църкви през всички времена. 
1 Хранене 
Те се събираха за храна. Когато Исус учеше хората, това обикновено 
включваше гостуване в домовете им и хранене с това, което те 
предлагаха. Обикновено поучението на Исус ставаше точно на 
масата, по време на храненето, а не след него, обграден от децата и 
гостите, не в изкуствена семинарна обстановка, а в реална житейска 
обстановка. Домашната църква, по подобен начин, е общество около 
маса, хранещо се с истинска храна. Господнята вечеря е била 
истинска вечеря със символично значение, а не символична вечеря с 
истинско значение. Докато ядяха от агнето заедно, последователите 
биваха озарени относно смисъла на всичко това: човеци, вечерящи с 
Бога. Еврейската традиция за храненето била първо да се разчупи 
хляба за начало, след това следвало главното блюдо и след това 
наздравица с вино, която слагала край на храненето. То имало три 
блюда – първо блюдо, основно блюдо и десерт. Новият завет разказва 
за ранните християни: “Приемаха храна с радост и 
простосърдечие” (Деяния 2:46). Много възможно е това да е било 
ежедневна практика. Храненето е било главна цел на събирането им: 
“Когато се събирате да ядете, чакайте се един друг,” казва Павел (І 
Коринтяни 11:33). Храненето заема централно място за разширението 
на Божието царство. Когато Исус изпрати учениците си по двама 
(Лука 10:1-8), той ги посъветва да намерят човек, благоразположен 
към мир, и да “ядат и пият каквото им сложат”. Така учениците 
осъзнаваха своята зависимост в елементарните неща и като приемаха 



храна от своите домакини, те споделяха живота им на едно много 
лично и първично ниво, пророчески признавайки, че всички зависят 
от Бога, който дава на цялото човечество ежедневния хляб, 
независимо дали те го разбират или не. От своя страна, това отваряло 
домакините им за хляба на живота, който учениците предлагали. 
Въпросът с кого човек сяда да се храни заема централно място за 
социалната идентичност на всеки човек. В повечето култури хората се 
хранят редовно само със своите кръвни роднини, с членовете на 
своето семейство. Това точно е част от посланието на домашната 
църква като “общество около маса”. В Божието домочадие Бог е 
бащата (Мат.23:9), Исус е настойникът на дома, а учениците са 
децата (Мат.10:25). Чрез кръвта на Исус ние станахме едно 
семейство, така че сме духовни кръвни роднини; и хора, които преди 
не биха имали нищо общо един с друг, сега са близки членове на 
едно семейство и затова дори се хранят заедно, нещо, което преди би 
било немислимо. Споделянето на една от най-основните човешки 
нужди, обикновена храна, е било и все още е знак на дълбоко и 
революционно общение, прекъсващо всички предишни национални, 
кастови, кланови и племенни връзки. В някои народи храненето 
заедно е една от формите да се подпечата законен контракт или да се 
сключи мир. Хора от най-разнороден произход, седнали да се хранят 
заедно, изпращат силно и мощно послание на света: “Сега сме едно 
семейство. Виждате ли, дори се храним заедно!” 

2 Учат се взаимно как да се покоряват 
В еврейската култура традиционният учител е бил бащата, който е 
учил семейството си в своя дом, обикновено по време на хранене. 
Традиционно поучението е настроено да покаже на даден човек как 
се прави нещо и да обясни защо нещата са такива, каквито са. Целта 
на учението не е умножаване на знанието, а да помогне на хората да 
бъдат покорни и да служат на Бог и Неговите намерения (Рим. 1:5). 
Стареите в домашните църкви възприемат точно тази роля на бащата 
в дома редом с харизматично надарени учители, било то местни или 
гостуващи, или с гостуващи апостоли, които поучават “от къща на 
къща” (Деян. 20:20). Въпреки че ранната църква расте и се умножава 
без писан Нов завет, Божието слово “растеше” (Деян. 6:7), “растеше и 
се умножаваше” (Деян. 12:24), “растеше силно и вземаше 
надмощие” (Деян.19:20). Предметът на поучението е “словото”, 
Божията история, Библията, това, което Бог е избрал да ни открие за 
себе си, ние самите, историята на света и начина, по който да живеем 
(І Сол. 4:1), така че нашата история да може да се впише в Неговата 
история. Целта на поучението е хората, чрез радостно покорство, 
освободени от властта на себето чрез предаване на Христос, да могат 
по-добре да намерят мястото си в живота според Божиите принципи и 
да станат зрели и нормални – според Божията норма – и следователно 
да бъдат преобразени според образа на Христос. Това е най-добрата 



форма на поучение, чиято цел не е християните просто да познават 
пълния набор от християнски доктрини. Оригиналната “система” за 
поучение е била основана на взаимоотношения, целяща да създаде 
зрял в Христа ученик като изгради дух на отзивчиво покорство и той 
бъде включен в служението според своите дарби. Обучаването не е 
само слушане, но също и наблюдаване как се правят нещата, след 
това правене на нещата и накрая предаване на това знание на 
другите. Стилът на обучение може да е кратък разговор – не 
проповед! – илюстрация, притчи и разкази, обикновено придружени и 
оцветени от “кимане на глава и звуци на одобрение”, или от разумни 
прекъсвания от въпроси и молба за още малко чай или сладки. След 
това следва време за въпроси и отговори, което е динамично и 
интерактивно, и позволява на всички да участват и да получат 
обяснението, от което конкретно се нуждаят. “Въпросите често 
разкриват мислите на човек и могат да помогнат да премахнем 
умствени бариери, ако подходим правилно, и по този начин 
насърчават духовния растеж”, казва Мат Кастило. Ако трябва да 
положим изпит и оценим какво сме научили чрез този вид поучение, 
то този изпит трябва да е двустранен: да се подчиниш на поучението, 
като го демонстрираш чрез променения си живот, и да започнеш да 
учиш другите. Исус каза: “Научете ги да изпълняват всичко, което 
съм ви заповядал” (Мат.28:20). Обучението не е само слушане, но 
наблюдаване как се правят нещата, след това правенето им и накрая 
предаване на знанието на другите. Гръцката дума, често превеждана 
като “проповядване” в Новия завет, е dialogizomai, което означава да 
се води диалог между хората. Когато Павел “проповядва дълго” в 
Ефес (Деян. 20:7) и младият Евтих падна в кратковременна смърт, 
Павел изобщо не е проповядвал в смисъла да води безкраен монолог; 
той е водил диалог, време за въпроси и отговори. Така участниците 
имат възможността да насочват поучението чрез собствените си 
въпроси, и това поддържа интереса им и кривата на придобитите 
знания устремена нагоре. Това е много различно от западната 
концепция за преподаването и получаването на знания, която често е 
настроена да помогне на хората да усвоят нещата интелектуално и 
след това да манипулират с тях според желанията си, и при която 
стилът на преподаване обикновено е обръщение, професорски 
монолог, насочен към студенти в академична обстановка, отделена от 
реалния живот. С технически термини, източният стил на 
преподаване е кинетичен: темата за обсъждане буквално се върти 
около масата от човек на човек и всички вземат участие. След такива 
разисквания се ражда консенсусът, появява се колективно мнение и 
то може да бъде последвано от корпоративно (общо) действие. На 
Запад стилът често е статичен, подходът присъщ за класна стая, 
учителят предава своята гледна точка на една пасивна публика, 
опитвайки се да развие собствените си възгледи, верен на гръцката и 



римската концепция за схоластика и интелектуалност, целта на които 
е знанието да се предава през вековете на отделния човек. Теорията 
на комуникацията е доказала, че разделянето на говорител и 
аудитория, и статичният стил са най-неефективните средства за 
преподаване. Участието или кинетичният модел е най-ефективен за 
промяната на мнения и ценности и следователно за промяната на 
хората. Някои от причините за това са, че този модел е просто по-
човечен; той е част от реалния живот, а не от изкуствена обстановка; 
той е движен от реални хора с реални и екзистенциални въпроси, не 
от някой теоретичен учебник и програма, написани някъде другаде. 
Стилът на преподаване е настроен да помогне на хората да станат 
“деятели на словото”, учейки ги да изпълняват всичко, което Исус ни 
е научил (Мат.28:20). Учените ни казват, че помним 10 процента от 
това, което четем; 20 процента от това, което чуваме; 30 процента от 
това, което виждаме; 50 процента от това, което чуваме и виждаме; 
70 процента от това, което самите ние казваме; 90 процента от това, 
което самите ние правим. Просто това е добра научна практика, както 
и добро настойничество на времето и хората, които имаме - да 
помагаме и да изграждаме другите да се изразяват, да вземат 
участие, да ги учим да учат другите как практично да се подчиняват 
на Христос в реалния живот. Има ли по-добър и по-ефективен начин 
да учиш другите от този да живееш на практика истината и 
поученията за истината заедно с другите, като ги учиш чрез примера, 
и тъй като този новозаветен стил на живот със сигурност ще 
предизвика много въпроси, да бъдеш готов да отговаряш на всеки 
произтичащ въпрос? Седемгодишно момиченце може да вдигне ръката 
си и да каже: “Моето куче беше сгазено от една каруца днес и умря. 
Кучетата отиват ли на небето?” Това ще даде чудесна възможност да 
използваме една житейска ситуация, за да дадем библейско поучение 
за небето и земята, и да, за мястото на кучетата в творението. Този 
стил на поучение отговаря на самия живот на хората, защото самият 
живот задава въпроси, и живият Бог, бащата на oikonomia, “Божието 
домочадие”, им отговаря. 

3 Споделяне на материални и духовни 
благословения 
Това, което младият началник, на когото Исус каза “Продай всичко, 
което имаш, и го раздай на бедните и.... ела и Ме следвай” (Лука 
18:22) не направи, църквата го направи: “И всичките вярващи бяха 
заедно и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си и ги 
разпределяха между всички, според нуждата на всекиго” (Деян. 
2:44,45). Като група от изкупени, ние повече не принадлежим на себе 
си; ние принадлежим на Бог и следователно на Божието общество. 
Следователно всичко, което сме и всичко, което имаме, е на Бога и 
принадлежи на Божието семейство, църквата – не на теория, но на 



практика. Въпросът не е: “Колко процента трябва да дам?” а “Защо 
трябва да задържам нещо след като съм бил избавен от неизбежен ад 
от любящия Бог, който даде собствения си живот, за да ме изкупи?” 
Новозаветните християни споделяха две неща в своите домашни 
църкви, материални и духовни благословения: “А множеството на 
повярвалите имаше едно сърце и една душа и нито един от тях не 
казваше, че нещо от имота му е негово, а всичко им беше общо. И 
апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ 
Исус и голяма благодат беше върху всички тях. А и никой от тях не 
беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на 
къщи, ги продаваха и донасяха стойността на продаденото, и я 
слагаха при краката на апостолите; и се разпределяше на всекиго, 
според колкото имаше нужда” (Деян. 4:32-35). Те също споделяха 
духовни благословения: “Когато се събирате, всеки от вас има псалм, 
има поучение, има откровение, има език, има тълкуване” (І Кор. 
14:26). Павел насърчи християните да “си говорите с псалми и химни, 
и духовни песни, като пеете и възпявате в сърцето си Господа” (Еф. 
5:19), и каза на Тимотей, “И каквото си чул от мен при много 
свидетели, това предай на верни хора, които да са способни да 
научат и други” (ІІ Тим.2:2). Християните са знаели, че те вече не 
принадлежат на себе си; Христос притежава тях и също всичко, което 
имат. Когато християните се събират заедно, те споделят това, което 
са и това, което имат, било то духовно или материално. На практика 
всяка домашна църква е имала общ фонд, в който всички влагали 
пари, дрехи и ценности. Всеки е имал какво да сподели и така да 
послужи на другите, което е давало възможност на всеки да оцени 
всички останали. Това може да звучи като социален романтизъм, 
иделна картина от отминала ера, но това не означава, че можем 
просто да пренебрегнем дадената от Бога идея за споделянето. В по-
късни години Павел трябваше да събира пари от другите църкви за 
църквата в Ерусалим, което трябва да ни подскаже, че идеята за 
споделяне на материалните благословения е имала за цел да се 
простира извън границите на местната църква. Няма Божия идея, 
която да не може да бъде опорочена, докато най-слабата връзка – 
хората – присъства във веригата: в нашата слабост, като Ананий и 
Сапфира, ние сътворяваме нямащи нищо общо с Божието величие 
изключения на правилото. Въпреки това обаче, този радикален 
библейски начин на живот на споделяне спестява много ежедневни 
разходи, създава дълбоко чувство за общност в християните, и сам по 
себе си е свидетелство за Христос, който сподели живота и смъртта си 
с нас, за да можем ние да живеем с Него. 

4 Обща молитва 
“И се предаваха на молитва” (Деян. 2:42). Молитвата е сърцебиенето 
на връзката на Божието дете с неговия баща в небето. Когато 
християните се събират заедно, те се молят един за друг, за властите, 



за мира, застават пред Бог с молби и благодарения, молят се за 
враговете си, благославят тези, които ги проклинат, молят се за 
освобождение и изцерение. Молитвата е двупосочна комуникация, и 
когато ние говорим на Бог, Той може да пожелае да говори с нас. 
Често той прави това чрез пророците, тълкуване на езици, сънища и 
видения, или ангели. “Наистина Господ Бог няма да направи нищо, 
без да открие тайната си на слугите Си, пророците” (Амос 3:7). 
Пророчеството е било интегрална част от домашните църкви: “От 
пророците нека говорят само двама или трима... можете да 
пророкувате всички един след друг” (1 Кор. 14:29). За разлика от 
традиционните църкви, домашните църкви не са имали установена 
програма за събиранията си, литургия. Живият Христос е бил 
програмата. Така че ако домашната църква не е знаела какво да е 
следващото нещо в срещата, просто е можело да се молят и 
пророкуват, за да може Бог да им разкрие какво иска от тях да 
правят, или за какво иска да се молят. Свръхестествени посланици, 
послания и пророчества помагали да се разкрива греха (Деян.5:3; 1 
Кор. 14:24), да се дадат специални задачи на учениците (Деян. 8:26), 
да посочи духовен потенциал (Деян.9:10-19), да уреди богонарочени 
срещи (Деян. 10:9-47), да даде насока на апостолските движения 
(Деян.16:6), и просто да насърчи отделния човек (Деян. 18:9-11). 
____________________________________ 
Когато хората изповядват греховете си един пред друг и взаимно си 
прощават, те престават да са лицемери, прекършват силата на 
скритите грехове в живота си, признават собствената си нужда от 
благодат и прошка, загубват престижа си и спечелват любовта и 
уважението на съмишлениците си - грешници, изкупени от Бог. 
____________________________________ 
В молитвата, която Исус ни научи, Той ни насърчи да се молим: 
“Прости греховете ни” (Лука 11:4). В семейство, което споделя 
живота си, никое неприемливо поведение не може да остане скрито 
за дълго. Семейството очаква отговорност и внимава за поведението 
на своите членове. Така и домашните църкви като духовни семейства 
са идеалното място да държиш сметка за поведението на другите, 
което естествено включва изповядване на греховете ни: “ 
Изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за 
да оздравеете,” казва Яков 5:16. Когато хората изповядват греховете 
си един пред друг и си прощават един на друг (Кол.3:13) по начини, 
присъщи за културата им, те престават да са лицемери, прекършват 
силата на скритите грехове в живота си, признават нуждата си от 
благодат и прошка, загубват престижа си и спечелват любовта и 
уважението на своите съмишленици - грешници, изкупени от Бог: 
напускат тъмнината и живеят в светлината (1 Йоан 2), смиряват се и 
оставят Бог да ги издигне (Яков 4:7-10). Те се покайват не за да 
избегнат последствията от греха, но поради срама от стореното. Това 



също утвърждава полезната и естествена форма на църковна 
дисциплина, добре позната на Новозаветната църква. 
Овце и кози: малката, но решаваща разлика 
“Когато Човешкият Син се върне в славата Си”, Исус няма да раздели 
овцете от очевидните вълци, както бихме очаквали, а овцете от 
козите. За страничния наблюдател, козите почти приличат на овцете 
на външен вид, но поведението им е съвсем различно: те като че ли 
имат много по-негативен характер, по слабо развито чувство за 
стадна принадлежност, слаба привързаност към групата. Това е от 
голямо значение. Исус взема решение къде даден човек ще прекара 
вечността, в небето или в ада. Решаващият фактор в този пасаж не е 
дали принадлежим къв правилната църква, или дали някога сме 
изричали правилното кредо на вярата или правилните молитви, но 
дали сме живяли с жива вяра. Исус вече е предупредил строго, че “не 
всеки, който Ми казва: Господи! Господи! — ще влезе в небесното 
царство, а който върши волята на Моя Отец, който е на 
небесата” (Мат.7:21), което ще предизвика известно объркване сред 
хора, чието главно занимание е било изгонването на демони, 
пророкуване и правене на чудеса. Исус ги отпраща с възможно най-
силните думи: “Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, 
които вършите беззаконие!” (Мат.7:23). Исус не иска да има нищо 
общо с такива хора през вечността. “Вяра без дела е мъртва,” казва 
Яков. Изводът от всичко това е прост. Исус очаква да живеем жива 
вяра, да живеем истината, която Той проповядва, или която ние 
проповядваме. И когато помолиха Исус да обясни по-ясно какво иска 
да каже, Той описа човек, който живее според християнство, 
характерно за домашната църква: “защото огладнях и Ме нахранихте; 
ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме 
облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме 
споходихте” (Мат.25:35,36). Християнството в домашната църква се 
състои в споделяне на живота, в превръщането ни в овце със стадно 
чувство чрез силата на Божия Дух. Ние се храним и пием заедно; 
даваме подслон на странника, който минава оттук; споделяме дрехи; 
грижим се за болните; и ако някой е в затвор – предполага се, че не е 
там поради кражба, но точно защото е християнин, гонен поради 
вярата си! – ние го посещаваме и вероятно рискуваме да ни хвърлят 
също в затвора. Поради каква причина изобщо бихме правили това? 
Защото сме семейство. “Каквото сторите на един от тия най-скромни 
моя братя, на мен сте го направили,” казва Исус. Той не говореше за 
естественото си семейство и физически кръвни роднини; Той считаше 
всеки, “който върши Божията воля” за Свой “брат и сестра” (Марко 
3:35), т.е. другарите му християни. Решението на въпроса не е да 
поверим тези отговорности на благотворителни дружества, платени 
пастори, съветници и затворнически служения чрез дарения, които 
можем да приспаднем от данъците си. “Пътят” в тази посока е като 



това стане наш редовен стил на живот. Начинът, по който живеем 
живота си, носи промяна, дори относно небето и ада. Това не 
означава, че се спасяваме чрез дела, а не чрез благодат. Това 
означава, че нашият живот разкрива нашата вяра, поне в очите на 
Исус. И аз нямам готовност да споря с Него за това. Изглежда ясно, че 
Исус силно насърчава своите последователи към начин на живот, 
който лесно може да бъде живян в неформални, взаимнообвързани и 
органични домашни църкви, духовни семейства, които полагат 
отлична грижа един за друг и за тези, които Бог иска да докосне чрез 
тях. 
Домашните църкви в Библията 
Тази книга не може да предложи изчерпателно научно изследване на 
домашните църкви в Библията. В други творби обаче това е 
направено, особено в “Църквата в твоя дом” от д-р Мет Кастило (The 
Church in Thy House, Dr. Met Castillo) и “Църквата в къщата” от Боб 
Фитс (The Church in the House, Bob Fitts). Кратък обзор разкрива 
следното: 

Не само отделни хора, а цели домове стават 
приемници на евангелието 

•  Мат.10:12-14 “А когато влизате в дома, поздравявайте го. И ако 
домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не 
бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.И ако някой не ви 
приеме и не послуша думите ви, като излизате от дома му или от 
онзи град, отърсете праха от краката си.” 

•  Лука 10:5 “И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на този 
дом! 

•  Лука 10:7 “И в същата къща останете; и яжте и пийте, каквото 
ви дадат, защото работникът заслужава своята заплата. Не се 
премествайте от къща в къща.” 

•  Деян. 10:22 “А те казаха: Стотникът Корнилий, един праведен 
човек, който се бои от Бога и има добро име сред целия юдейски 
народ, беше упътен чрез един свят ангел да те повика в своя 
дом и да чуе думи от теб.” 

•  Деян. 10:30 “И Корнилий каза: Преди четири дни постих до този 
час и в деветия час се молех у дома, и ето, пред мен застана 
един мъж в блестящо облекло.” 

•  Деян. 16:15 “И като се кръсти тя и домът й, ни помоли, 
казвайки: Ако ме признавате за вярваща в Господа, влезте в 
къщата ми и останете!” 

•  Деян.16:32 “И говориха Господното слово на него и на всички, 
които бяха в дома му.” 

Петдесятница стана в една къща 
•  Деян.2:2 “И внезапно стана шум от небето като фученето на 
силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.” 



Християните редовно се събират по къщите 
•  Деян.2:46 “И всеки ден прекарваха единодушно в храма и 
разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и 
простосърдечие.” 

•  Деян.5:42 “И нито един ден не преставаха да поучават и да 
благовестват и в храма, и по къщите, че Иисус е Христос.” 

•  Деян. 8:3 “А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във 
всяка къща и отвличаше мъже и жени, и ги предаваше в 
тъмница.” 

•  Деян. 9:11 “И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се 
нарича Права и попитай в къщата на Юда за един от Тарс на име 
Савел; защото, ето, той се моли.” 

•  Деян.12:12 “И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, 
майката на Йоан, който се наричаше и Марк, където мнозина 
бяха събрани и се молеха.” 

•  Деян.16:40 “А те, като излязоха от тъмницата, влязоха у 
Лидиини, и, като видяха братята, увещаха ги, и си заминаха.” 

•  Деян.18:7 “И като се премести от там, дойде в дома на някого си 
на име Тит Юст, който се кланяше на Бога.” 

•  Деян.20:20 “как не се посвених да ви изявя всичко що е било 
полезно, и да ви поучавам и публично и по къщите” 

•  Деян.21:8 “А на утрешния ден тръгнахме и стигнахме Кесария; и 
влязохме в къщата на благовестителя Филип, който бе един от 
седмината дякони.” 

•  Рим.16:5 “Поздравете и църквата в техния дом и поздравете 
възлюбения ми Епенет, който е първият плод от Азия за 
Христос.” 

•  1 Кор. 16:19 “Поздравяват ви църквите, които са в Азия. Много 
поздрави ви изпращат в Господа Акила и Прискила с църквата в 
техния дом.” 

•  Кол. 4:15 “Поздравете братята, които са в Лаодикия, и Нимфан и 
събранието в неговия дом.” 

•  1 Тим. 5:13,14 “и освен това се научават да бъдат безделни, 
като ходят от къща на къща, и не само безделни, но и бъбриви, 
и се месят в чужди работи, като говорят това, което не трябва да 
се говори.” 

•  Филем. 2 “и до сестра Апфия, и до нашия сподвижник Архип, и 
до църквата в твоя дом.” 

•  2 Йоан 10 “Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не го 
приемайте в дома и не го поздравявайте.” 

Практични аспекти 
Домашните групи не са домашни църкви Има много причини, поради 
които традиционните домашни групи, групи за библейско изучаване, 
молитвени групи и дори младежките групи са най-жестокият 
конкурент на домашната църква. Концепциите изглеждат сходни, но в 



действителност са много далечни, защото градят върху различни 
ценности и различно разбиране за църква. Докато домашната група е 
малка част от голямата и “истинска” църква, “мини версия” на 
църквата, домашната църква сама по себе си е църквата в най-пълния 
и цялостен смисъл. 
Кой води домашните църкви? Домашните църкви нямат водачи в 
технически смисъл; те имат презвитери. Презвитерите са отговорни 
членове на обществото, които могат да изпълняват бащинска или 
майчина грижа в домашната църква, и които трябва да отговарят на 
библейски изисквания (1 Тим. 3). Тези местни стареи приемат надзор 
и съвет от хора с апостолска дарба, чиито функции обикновено се 
простират извън границите на отделната домашна църква и които 
водят църквите в обща посока и понякога дори вземат решения в 
тандем с тях (Деян. 15:2,4,22,23). 
Кръщение Домашните църкви са напълно функциониращи църкви и 
затова обикновено сами осъществяват водни кръщения, освен ако не 
желаят да се съберат с други домашни църкви за по-голямо 
празнично кръщение. Кръщенията могат да се правят във вана, 
варел, язовир, извор, басейн, река, езеро или море. Кръщението 
обикновено се извършва чрез потапяне във вода, след като новите 
християни са направили изповед на своята вяра според новозаветния 
модел. В някои култури домашните църкви предпочитат да кръщават 
хората веднага след тяхното обръщане към вярата; в други култури 
те предпочитат кандидатите да преминат през време за подготовка. 
Павел беше кръстен три дена след обръщането си (Деян. 9), скопецът 
от Етиопия на момента (Деян.8); Петър насърчи 3000 новоповярвали 
на Петдесятница да се кръстят същия ден (Деян.2:41). 
Сватби В някои култури сватбеният ритуал се извършва от религиозни 
лица, в други страни от държавни служители. Исус не извърши нито 
една венчавка. За единствената сватба, на която Исус присъства, 
четем в Йоан 2 глава. Исус, въпреки правомощията си, не извърши 
венчавката. Той даде виното и остави обществените функции на 
отговорните за тях. Не изглежда да е бил заинтересован да изпълнява 
или да е начело на каквито и да било обществени функции, нито пък 
подготви учениците си за това. Той беше заинтересован от едно 
духовно царство. Той не изпълни погребален ритуал, нито дори 
посети някое погребение: всъщност Той каза, “оставете мъртвите да 
погребат своите мъртви” (Мат.8:22). В някои култури и държави 
установените църкви може да се специализират в утвърждаването на 
бракове за всички християни – не само членове на собствената им 
църква- ако правителството изисква това от тях. В други случаи 
домашните църкви обикновено не се занимват с тези въпроси. 
Обществото може да се погрижи за тях. 
Децата и домашните църкви 
____________________________________ Нуждаем се от децата си, 



за да ни смиряват с въпросите си, да слагат край на безкрайните ни 
разговори за “възрастни”, да ни свалят на земята от набожните ни 
облаци, и да бъдат естествени благовестители и строители на 
мостове. Те също ни помагат да утвърдим плодовете на Духа – 
търпение, например – и действат като небесни шпиони, които 
незабавно забелязват дори и малки следи от религиозно суеверие и 
лицемерие в нас. 
Тъй като домашните църкви са духовни семейства, децата са 
естествена и важна част, така както и извор на непрестанна радост – 
и смущение – в естественото семейство. Нуждаем се от децата си, за 
да ни смиряват с въпросите си, да слагат край на безкрайните ни 
разговори за “възрастни”, да ни свалят на земята от набожните ни 
облаци, и да бъдат естествени благовестители и строители на 
мостове. Те също ни помагат да утвърдим плодовете на Духа – 
търпение например – и действат като небесни шпиони, които 
незабавно забелязват дори и малки следи от религиозно суеверие и 
лицемерие в нас. Децата изпълняват служение към нас възрастните, 
което е толкова важно, колкото нашето служение към тях. Накратко, 
те са толкова важни за домашните църкви, колкото са важни за 
семействата. Всяко семейство, което има бебе, трябва да отговори на 
следния въпрос: Ние ли сме родени сега в живота на нашето бебе, 
или бебето е родено в нашия живот? Ако гледаме на домашната 
църква като на събитие с програма, съдържаща теми за дискусия, 
задачи, цели и дневен ред за изпълнение – което, разбира се, Исус 
никога не е учил – може да ни се струва, че децата само “смущават 
възрастните” и затова трябва да бъдат отделно, разпределени в 
детски групи със собствени програми, които да ги забавляват и 
образоват. Със сигурност е нещо положително и естествено децата да 
правят неща заедно с други деца на тяхната възраст. Но точно 
моментите на хранене заедно, споделяне на радост и тъга един с 
друг, в контекста на голямото семейство – млади и стари заедно – е 
това, което показва на децата от малка възраст как хората живеят в 
общност, и какво е да се чувстваш у дома с други хора и да бъдеш 
там за другия. Специално посветено време за децата може да бъде 
очаквано изключение, но не правилото. Иначе децата от малка 
възраст ще бъдат бързо отчуждени от църквата. Да повторим, 
църквата не е събиране: тя е начин на живот. Ако имаме деца, те са 
част от нашия живот, и следователно и от нашите домашни църкви. 
Покорни деца са изискване за водачите 
В 1 Тимотей едно от изискванията за епископите или дяконите, което 
Павел изрежда е покорни деца: “Защото, ако човек не знае да 
управлява своя дом, как ще се грижи за Божията църква?” “Това не 
може да се осъществи в Швейцария, защото нашите деца просто не 
слушат, и постоянно ще викат и ще провалят програмата. Те не могат 
да стоят кротки дори една минута!”, строго ми каза една омъжена 



жена с няколко малки деца. “Не го казвай на мен,” отвърнах. “Обясни 
на Бог защо времената са други и че правилата Му не стават за днес.” 
Затова основаването на домашни църкви не започва на лист хартия. 
Много възможно е техните основи да тръгват от детската стая, от 
християнски родители, които преоткриват благословения от Духа 
начин за възпитаване на децата си в тяхната култура, не според 
модела на света, но според ценностната система на Царството. 
Млади майки с малки деца 
Следващото описание може да не е приложимо или дори разбираемо 
за много култури, но то ще ви даде светлина върху това как майките, 
заедно със своите малки деца – един от най-големите потенциали и 
ресурси на църквата – са били сковани от църковна система, която е 
далеч от идеалната за тях. Много млади майки биват забелязани в 
църквата чак когато забързано напускат “тържествената служба”, 
защото бебето им не спира да плаче и биват проследени от 
недружелюбните погледи на събранието. Не отдавна обядвах в един 
английски град с младо семейство в техния апартамент. Те имаха две 
деца, на 3 и 1 години. Похапвайки йоркшърски пудинг и отпивайки 
чай, съвсем невинно попитах съпругата, “Значи на вас ви харесва 
домашната група, така ли?” Тя погледна към съпруга си, после някак 
незабележимо към мен и каза, “Ами, нали знаете... “ и затихна. 
Съпругът й енергично се намеси, с пожелателен тон “Да, харесва ни, 
много”, опитвайки се да заглади ситуацията. “Интересно”, казах. 
“Нека да отгатна. Всяка неделя представлява малък наниз от ужасии. 
Ако хората от събранието само знаеха каква драма се разиграва 
преди да влезете на събранието (винаги пет минути по-късно), няма 
за дълго да сте “семейството на презвитера”, нали? Децата хленчат, 
филийките изгоряха, Баба е болна, кучето направи беля вътре, Татко 
не може да намери вратовръзката си и твоят шал се е скъсал. След 
това отиваш на събирането и си разстроена и нервна, но се стараеш 
да не ти личи – прикриваш се зад “Всичко е наред! Моля, не питайте 
как съм!” духовно изражение – докато дойде време на ежеседмичното 
избавление, когато Пасторът казва “... и сега децата могат да отидат в 
Неделното училище!” “Поне в неделя децата имат неделно училище, 
но какво да кажем за домашните групи? В сряда 19:30 часа просто не 
става така. Такъв ли е случаят при теб?” попитах аз. “Започваш ли да 
мислиш, че децата ти ти пречат да бъдеш по-близо до Бог?” 
Многозначителна тишина. “И ето ме и мен, и на всичко отгоре имам 
дързостта да питам харесва ли ви домашната група. Домашните групи 
не са ли в същността си мини неделни служби, само че без 
“Преподобния Еди-кой-си” и органа? Плюс още една трудност за 
млади семейства: какво да правим с децата? Детегледачка? Или може 
би да ги сложим да спят преди 19:20, за да може да посрещаме 
гостите на вратата с приятелски усмивки и остроумни поздрави. 
“Какво ще кажете за такава алтернатива? Домашната църква – под 



формата на църква в квартала или на уличката ни. Може да започне 
например в 16:00 часа, а не в 19:30. Съпругите от квартала се 
събират заедно, пият кафе и прекарват приятно време заедно с 
децата, пеят, молят се, разговарят, плачат и се смеят заедно. После 
около пет часа мъжете започват да прииждат от работа, но вместо към 
къщи и към масата, те се насочват към кварталната църква тази 
вечер. “Около 18:10 неспасеният съпруг на една от съседките 
лекичко надниква през вратата – за първи път и след единадесет 
покани, и най-вероятно защото е поканен на вечеря, а не на 
библейски урок. Той е притеснен и скован, и се върти неспокойно на 
стола. Изразът на лицето му говори, “Знам, че всички искате да ме 
обърнете към вярата. Нямам дори най-малка представа как 
възнамерявате да го постигнете, но очаквам най-лошото.” В този 
момент влиза едногодишното ви дете и се устремява към крачола на 
панталона му. Щом го сграбчва, изгуква “А-га-га” и размазва нещо 
върху него с неидентифиран произход. След това се засмява с глас 
както само едногодишните деца могат. В този миг се случва чудото на 
трансубстанциирането. В миг скованият съсед и презвитерът на 
домашната църква се превръщат в “татковци”, споглеждат се и се 
разсмиват. Малкото човече не само е стопило напрежението, но е 
внесло човешка топлота в срещата, която вашият съсед е очаквал да 
бъде студена, формална и религиозна операция. Изведнъж нито 
атмосферата, нито съседът ви са вече сковани. Всички се отпускат и 
стават по-естествени. “Около 18:30 всички се настаняват около маса, 
пълна с донесена от всеки храна или с голяма купа спагети, или както 
правят в Китай, около голяма купа със супа от фиде. Около масата се 
получава поучение, но то става като в Новия завет: разговори и 
дискусии по време, а не след вечерята. Хората говорят за своите 
радости и скърби, разказват за добри успехи и провали, разменят 
познания за самобръсначки и коли, молят се един за друг и 
пророкуват, шегуват се с децата, които не са пречка за събирането, а 
голямо богатство и събират пари за безработната вдовица, която 
скоро се е преместила в тяхната област. “Много скоро става 19:30, 
време за приказката за лека нощ, преди хората да си тръгнат, която 
един човек разказва на всички деца (от 6-месечни до 80 годишни). 
Може би тогава неспасеният съсед чува - и разбира! – евангелието за 
пръв път... Удобно ли ви се струва всичко това?” попитах аз. “Твърде 
хубаво, за да е истина,” отговори тя. “Но какво ще помисли нашия 
пастор...?” Внимателно я прекъснах: “Да отговорим на един труден 
въпрос. Къде е най-лесното място човек да е духовен? Не е ли зад 
амвона, където можеш да проповядваш на безлично множество през 
микрофона? И къде е най-трудното място човек да е свят? Не е ли 
домът, в присъствието на децата и жена ти, където житейската 
стойност на всяка твоя дума е сравнявана с действителността? Но 
това е мястото, където влиянието на евангелието е най-силно, защото 



посланието за необикновен живот в обикновена среда само по себе си 
е лакмусов тест и е много по-автентично от изкуственото послание, 
отправено в една неестествена среда. В края на краищата, когато 
Исус изпрати учениците си двама по двама като Негови посланици, 
Той им каза да намерят дом, благоразположен към мир, да ядат 
каквото им сложат, да пият каквото им дадат, да изцеряват болните, 
да им кажат, че Божието царство е дошло, и да останат – да не ходят 
от къща на къща. Изобщо не беше сложно, нали?” 
Възвръщане на домовете 
Вярвам, че в течение на вековете църквата е избягала от мястото на 
болезнените провали в ежедневния и истински живот в дома, и се е 
скрила в изкуствени центрове за проповядване, големи катедрали, 
Библейски училища, програми и семинари. Но днес Бог отново иска 
домовете ни за Христос. Когато нашите домове отново станат 
естествения хабитат на църквата, естествената общност на 
изкупените, християнството ще стане мощно свидетелство там, където 
е най-нужно: пред съседската врата. Психотерапевтът Лари Краб, в 
скорошната си книга “Взаимодействието”(Connecting, Larry Crabb), 
казва така: “Може би центърът на християнската общност 
взаимодейства с неколцина, докато обикновените християни, чиито 
живот редовно си взаимодейства с този на другите, ще постигнат по-
голямата част от доброто, което сега очакваме от професионалистите 
да подсигурят. Това ще стане, когато хората си взаимодействат един с 
друг по начини, който единствено евангелието прави възможни.” 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ПЕТКРАТНОТО СЛУЖЕНИЕ 

Божиите ресурси и 
структура за умножаване 
на домашните църкви 
Всяка форма на растеж в живота се основава на размножаването на 
органични клетки. Това е вярно и за църквата като органични, 
изградени от взаимоотношения домочадия на Бога. Веднъж щом 
открием, че църквата не е серия от организирани и нагласени срещи 
в религиозни сгради, а свръхестествена комунална форма на живот на 
биологичния вид, наречен Божий народ: група от хора, които следват 
своя Господар заедно - може би ще трябва да преосмислим как тази 
форма на живот се размножава по здравословен и органичен начин. 
“Ако искате да изградите църквата, употребете жени” 
Дейвид Йонги Чо каза веднъж: “ Ако искате да изградите 
организация, употребете мъже. Ако искате да изградите църквата, 



употребете жени.” Ние мъжете обичаме нещата да са под контрол и 
затова сме въодушевени от компютри, двигатели и роботи. Щом 
наливаме вода и масло, и ги смазваме тук и там, нашите любими 
машини не спират да работят, и ние сме доволни. Проблемът е, че 
църквата не е машина, а форма на живот, не организация, а 
организъм. Един от по-малко забележимите факти за основаването на 
църкви днес е, че значителен процент от църквите като че ли са 
основани от жени. Ясно е, че Божият Дух насърчава жените да отидат 
и да спасят страната, докато мъжете продължават да стоят и виждат 
нужда от обсъждането на още теология и стратегии, и като мен самия, 
от написването на още една книга. 
“Тео-матичен растеж” 
В своята открояваща се книга “Естествен църковен растеж” (Natural 
Church Growth, Christian A. Schwarz), Кристиян А.Шварц казва: 
“Можем да се учим за църквата като внимателно наблюдаваме и 
анализираме как растят лилиите. Растежът на растения и други живи 
организми разкрива, че те имат “биотичен” потенциал, вродената 
способност на организмите или видовете да оцеляват и да се 
възпроизвеждат. Този естествен растеж не е механичен или 
изкуствен. Той е вложен от Бога.” Валидно ли е това и за църквата? 
Аз считам, че да. Принципът може да бъде открит в Марко 4:26-29, в 
притчата за семето. “Божието царство е както когато човек хвърли 
семе в земята; и спи, и става нощ и ден; а как никне и расте семето, 
той не знае. Защото земята сама си произвежда: първо стрък, после 
клас, а след това – пълно зърно в класа.” Думата “сама” е превод на 
гръцката дума automate, която означава автоматично. Този 
автоматичен растеж е всъщност “тео-матичен”, тъй като сам Бог е 
истинската причина за растежа; Той е който “дава растежа” (1 Кор.
3:6). Това води до много сериозни следствия за нашето мислене и 
практика. За да расте една църква, ние трява да дадем свобода на 
биотичния потенциал за растеж, който Бог е вложил в нея, вместо да 
инжектираме този потенциал в църквата чрез всякакви средства, 
които ни идват на ум. Потенциалът за растеж е наличен и иска да се 
изяви, и тогава растежът ще стане “от самосебе си”. Бог е запазил 
тази част за Себе си с основателни причини. 
Край на фабричните църкви 
____________________________________ Ако не можем да направим 
съживление, поне можем да спрем да сме пречка за него! 
Всички можем да се съгласим, че църквата не може да бъде фабрично 
възпроизведена: не може да има съживление, направено от човек, 
църковен растеж, причинен от човек, нито пък фабрично 
възпроизведено движение за основаване на църкви. Ние дори не сме 
способни да “направим”, създадем, произведем или изковем добра 
проповед: можем обаче да “създадем” лоша проповед, която е лоша, 
просто защото ние сме я направили. Така че каква е ролята на човека 



в това? Ако не можем да направим съживление, поне може да спрем 
да сме пречка за него! Правилното служение се състои в това да 
дадем място на естествения растеж, чрез който Бог възрастява 
църквата си, а не я възпроизвежда фабрично. Ако в миналото сме 
пречели на този биотичен потенциал за растеж, може да е нужно да 
се покаем, да спрем да се изпречваме на Божия път, да наблюдаваме 
Неговите начини внимателно – като наблюдаваме лилиите, например, 
както препоръчва Исус – и после смирено да се присъединим към този 
процес в един по-напреднал стадий. 
Технократи 
В миналото много църкви и мисии са клонели в разсъжденията си в 
другата посока: с помощта на тежки програми и почти свръхчовешки 
и неуморни усилия, постоянно проповядване и поучаване, и 
организиране и набиране на средства те са се опитвали да втъкат 
необходимото качество в събранията и групите, които са основавали. 
Това е като да се опитваш да блъскаш една кола, болезнено 
движейки се с милиметри напред, вместо да завъртиш ключа и да 
оставиш вградения двигател да движи колата. “Евангелието е силата 
(dynamis) на Бога,” експлозивно като динамит, казва Павел (Рим.
1:16). Ако се опитаме сами да създадем евангелието, можем да се 
оприличим на някой, който нагрява уран 235 върху открит огън, 
вместо да позволи на необходимата ядрена реакция да се осъществи, 
което ще освободи невероятна атомна енергия отвътре. Може да ни се 
иска да направим по-големи помощни колела на църковния 
велосипед, без да осъзнаваме невероятния дар на баланс, който Бог е 
дал дори на малките деца. Ако се опитаме да ръководим църквата 
като бизнес-фирма, според най-добрите принципи за мениджмънт и 
застраховани срещу грешка методи, можем да започнем да вършим 
Божиите неща със собствени сили, без изобщо да използваме 
вградената от Бога сила и потенциал за растеж. Дори може да се 
окаже, че се борим срещу тях, защото разстройват предначертания ни 
дневен ред. В резултат на това ние ще станем “технократи”, които 
контролират и управляват с помощта на методи и технически 
приспособления. С най-добри намерения и вероятно с чисти мотиви 
може да произведем ненужни машини, защото нашите умове – и оттам 
нашите методи – са станали плътски. Бог ни е дал всичко, от което се 
нуждаем за растежа и умножаването на църквата: тайната и силата са 
в семето! Ние трябва да го използваме умело. 
Как да държите учениците незрели чрез поучение 
“Вече пет години уча моята църква и те все още изглеждат толкова 
слаби,” ми каза един млад пастор. “Колко хора научихте как да учат 
други?” попитах аз. “Какво искате да кажете?” каза той. “Вие вече 
отговорихте на въпроса ми,” отвърнах аз. “Работата на учителя е да 
научи другите да поучават, а не той да ги учи безкрайно. Всъщност 
това е начин изкуствено да държите хората в непрестанна незрялост, 



удължавайки бебешкия им статут в името на велико и чудесно 
правене на ученици!” 
Потенциалът за органичен растеж погледнат в цифри 
Повечето хора, които се сблъскват с модела за домашни църкви за 
пръв път не могат лесно да видят неговия потенциал за растеж чрез 
органично размножаване. Но истинското качество, поставено в 
правилната структура, създава огромни възможности за растеж. Как 
качеството на взаимоотношенията може да стане толкова добро, че да 
може да настъпи бързо умножаване на църквите, без да загубим 
качеството? Отговорът е очевиден: то настъпва в пропорционална 
зависимост на интензивността, с която хората споделят живота си в 
домашните църкви, една характеристика, която рядко се среща в 
традиционната църква. Тъй като понякога в традиционното 
християнство няма много споделяне на живота, този факт – и 
неговият потенциал – често биват пренебрегвани. Съгласен съм с 
тези, които казват, че изграждането на общности не е толкова въпрос 
на бройка, а на качество. Въпреки това качество, което рано или 
късно не води до количество за мен е подозрително. Аз съм 
заинтересован от духовно качество на правилното място, в 
подходящата структура, в правилните пропорции и правилно 
разпределено. Поучително е да погледнем на числения потенциал на 
органичните домашни църкви. 
Слонове или зайци 
Обект на вниманието ни са различните начини на възпроизвеждане 
на слоновете и зайците. 
Слонове Зайци 
Плодовити само четири пъти в годината почти винаги плодовити Едно 
новородено на бременост средно седем новородени на бременност 22-
месечна бременност 1-месечна бременност полова зрялост на 18 
години полова зрялост на 4 месеца максимален потенциал за растеж в 
рам- максимален потенциал за растеж в рамките на ките на 3 години: 
2 или 3 3 години: от 2 до 476 милиона 
Типични модели за растеж на домашните църкви 
Домашните църкви не се умножават като зайци, но този пример 
показва теоретичния потенциал на бързото размножаване. Типичната 
домашна църква може да има между шест и двадесет души, и 
обикновено се удвоява веднъж на всеки шест-девет месеца. Например 
да вземем среден размер от 12 души на домашна църква, и темпо на 
удвояване от 12 месеца, което е по-малко от средното. Също ще 
приемем, че през първата година на своето действие домашната 
църква всъщност не се удвоява изобщо: може да има проблем с 
ръководството или друг начален проблем. Ще проявим малко 
песимизъм и ще приемем, че ще отпаднат около 25 % от хората, и че 
ще има периоди на растеж и утвърждаване, което означава, че една 
на всеки четири основани домашни църкви в крайна сметка ще спре 



да функционира в който и да е петгодишен период поради различни 
причини. Това ни предлага следния сценарий: 
След поредна година № Брой домашни църкви Брой хора 
1 само една, не две 12 2 2 24 3 4 48 4 8 96 5 12 (=16 минус 25%) 144 
6 24 288 7 48 576 8 96 1152 9 192 2304 10 288 ( = 384 минус 25%) 
3456 15 6912 ( = 9216 минус 25%) 82,944 20 165,888 ( = 221,184 
минус 25%) 1,990,656 
Този сценарий, който е ставал действителен няколко пъти в миналото 
както и в по-скорошни времена, ще обедини почти 2 милиона души в 
домашните църкви за период от 20 години. Този процес би могъл да 
бъде ускорен от различни фактори, по-кратък размножителен период, 
съживления, гонения или би могъл да бъде забавен поради други 
фактори. Основното заключение обаче е че растежът се осъществява 
чрез умножаване, което е геометрично, а не линейно. 
От събиране към умножаване 
Домашните църкви са умножаваща се структура. Те могат да се 
умножават безкрайно в истинския смисъл на тази дума, стига да 
разполагат с някои жизненоважни неща. Две от тези жизненоважни 
неща за домашната църква са библейската истина и водачи. Повечето 
от съвременните структури за изграждане на водачи са на принципа 
на събирането и изваждането. Обучаваме млади водачи по едни и 
същи програми и библейските училища с непоколебимо посвещение 
прибавят един и същи брой дипломирани служители към редиците на 
ръкоположените пастори и мисионери. Но всяка година, редом с 
дипломиращите се, има и определен брой водачи, които се 
пенсионират или напускат служението. Но прибавяне на водачи за 
умножаващите се домашни църкви не е достатъчно. Събирането не 
може да напредва с темпото на умножението, защото прибавянето 
произвежда линейно нарастване: две плюс две е четири плюс две е 
шест. Умножаването произвежда геометричен растеж: две по две е 
четири, по две е осем. Ако се опитваме да създадем водачи за 
домашните църкви чрез структура, която използва метода на 
прибавянето, а не на умножаването, самият модел за създаване на 
ученици се превръща в ограничаващ фактор в умножителния процес 
на църквите, и растежът спира. Бог не иска да ражда бебета, които 
след това умират от глад и студ. 
Друга бариера 200: когато събирането спира умножаването 
Ако домашните църкви се умножават в геометрична прогресия, ще 
имаме нужда от структура за създаване на водачи, която да расте с 
бързината на умножаващата се домашна църква. Следователно 
структурата, която изгражда водачите, също трябва да се умножава. 
Или трябва да започнем да умножаваме всички семинарии и 
библейски училища, или трябва да намерим друг начин. Ако 
начертаем графика на линеен растеж (изграждането на водачи) и на 
геометричен растеж (умножаването на домашните църкви), те се 



пресичат в точка, след която броят на домашните църкви започва да 
изпреварва броя на водачите. Това довежда движението до застой, 
защото току-що научилите се да летят домашни църкви изпитват 
недостиг от качество и водачи. Скелетът на структурата не е израснал 
достатъчно бързо и затова цялото движение е в опасност да остане 
плитко или дори култово. Този задушаващ момент, доста интересно, 
често става, когато се образуват около 150-200 църкви в дадено 
движение, поради причини, сходни с тези, които довеждат 
традиционната църква с един пастор до “бариера 200”, описана в 
първа глава. Графика от страница 109 Брой водачи Точка на 
задушаване Геометричен растеж Линеен растеж на водачите Време 
Единственият водач просто не може да се грижи за умножените хора 
и растежът спира. Обикновено в този момент от процеса може да се 
стигне до създаването на нова деноминация. Има обаче начин да се 
сложи край на този вроден проблем на растежа: просто можем да го 
избегнем от самото начало и да изградим структури, които подпомагат 
умножаването на водачите. 
Умножаване на петкратното служение 
Отговорът на структурния проблем на растежа е така нареченото 
петкратно служение от Ефесяни 4:11-13: “И Той даде едни да бъдат 
апостоли, други – пророци, други – благовестители, а други – пастири 
и учители с цел да се усъвършенстват светиите за делото на 
служението, за изграждането на Христовото тяло, докато ние всички 
достигнем в единството на вярата...” Петкратното служение е 
способността на църквата да организира сама себе си. То е част от 
вградения “биотичен потенциал за растеж”, вътрешна структура, част 
от духовната ДНК на църквата, която се сформира в Христовото тяло 
точно както човешкото тяло изгражда собствената си лимфна система, 
система от бели кръвни телца, система от кръвоносни съдове и т.н., 
които имат невероятна вградена способност да се развиват органично 
с цялостното развитие на човешкото тяло, и да се запазват и дори да 
се лекуват самостоятелно. Важно е да подчертая, че петкратното 
служение е стандартно библейско учение и практика, и в никой 
случай специална практика на определена деноминация или на 
християнството в домашната църква. Всяко едно от петте служения 
има своя собствена задача при подготовката на светиите за 
служението и непрестанно циркулира сред (домашните) църквите, 
като тяхна дихателна или храносмилателна система. 
Подготвяне на хората за служението 
Най-важно за домашните църкви е, че тези служения могат също да 
се умножават: апостолите забелязват и обучават апостоли, пророци 
забелязват и обучават други пророци, и всички те се умножават чрез 
простия и библейски процес на правене на ученици. По този начин 
водаческата структура може да нараства геометрично, редом с 
умножаващото се движение от домашни църкви. По думите на Барни 



Куумс: “Исус взима просяци и ги превръща в принцове. Той намира 
шестима рибари с груб език, презрян бирник и петима други господин 
никойци и ги превръща в елита на Небесния Ерусалим.” Основната 
характеристика на този процес е подготовката на геометрично 
прогресиращ брой хора за Божието дело. Той е намирането, 
отглеждането и внедряването на талантливи и свръхестествено 
надарени хора в дадения им от Бога призив, за да се прояви Божието 
най-добро в тях, и това да се прави систематично и стратегически. 
Раздаване на служения на другите 
След ерата на Константин църквата става канал за предлагане на 
ресурси на своите членове, вместо да ги предизвика те да бъдат 
ресурсите, казва Бил Бекъм. Библейският призив на апостола, 
пророка, пастора, учителя и благовестителя не е да придобие или 
узурпира “служението” и да прави представления, докато другите 
гледат, а да обучи Божиите хора за служението, да подготви други. Те 
са възпитатели на благовестители, пророци, учители, пастори и 
апостоли, а не артистични изпълнители; учители, а не еднолични 
шоумени. Истинският плод на благовестителя не е един 
новоповярвал, а други обучени благовестители. Доста странно обаче 
е, че точно противоположното на този библейски модел се е 
превърнало в нормата: учители, благовестители, пастори, апостоли, 
пророци-специалисти циркулират с космическа бързина, постоянно 
изтощени от преумора и стрес, роби на своите бележници-календари. 
За разлика от Исус, до тях се стига трудно, като не само кръвното им 
налягане е в опасност. Те правят семинари и изнасят лекции на 
конференции, на които пред удивените маси показват последния вик 
на модата в своята област, и правят точно противоположното на 
истинската и определена от Бога задача: вместо да подготвят 
Божиите хора за служението, те го поднасят под формата на 
представление пред тях. Вместо да ги научат как да бъдат учители, те 
само ги учат. Вместо да подготвят самите тях за евангелизатори, те 
просто евангелизират. Вместо да научат хората как да пророкуват, те 
пророкуват и си тръгват, без да са оставили ученици след себе си. 
Това не само че поставя нездравословни стандарти, но оставя и 
учителя, и ученика празни и неудовлетворени, защото не са 
направили това, което Бог иска, т.е. да бъдат обучени в тези 
служения, да научат тайните един на друг, самите те да станат 
участници в процеса на умножаването. Това създава нова каста от 
свещеници и миряни, и в крайна сметка не успява да подготви 
Божиите хора да извършват служението си. Петкратното служение е 
дадено от Бога, за да бъде раздавано, да помогне другите да бъдат 
обучени за делото на служението, което в крайна сметка означава да 
се умножава структурата, чрез която функционира служението: 
домашните църкви. 
Петте пръста на ръката 



Джералд Коутс, водач на Движението на пионерите в Англия, сравни 
петкратното служение с петте пръста на ръката. Апостолът е палецът. 
Той дава стабилност, поддържа равновесието и буквално може да 
докосва всички останали пръсти. Пророкът е показалецът. Той те 
посочва и казва: “Ти си човекът!” Благовестителят е средният пръст, 
най-дългият от всички, който се протяга най-близко до света. 
Безименният пръст олицетворява пастиря, който е загрижен за 
взаимоотношенията в стадото. Кутрето е учителят: той може да стигне 
най-дълбоко във всяко ухо и там да сподели истината на евангелието. 
Пасторът Пасторът, в харизматичния и библейски – не в 
традиционния – смисъл, е пастир по природа: той стои сред стадото. 
Всичко се върти около него; но никъде в Новия завет не виждаме 
пастор истински да води събранието. По природа той е много любящ 
човек, който може да създаде семейна атмосфера. За него 
взаимоотношенията са най-важни, просто защото той е заинтересуван 
за дълготрайното духовно благоденствие на стадото. Добрият пастир 
знае имената на куклите на децата на хората, за които се грижи; той 
е заинтересуван от най-малките подробности. Има само един 
проблем: най-голямата слабост на даден човек почти винаги лежи в 
сянката на неговата най-силна страна. Пасторът има склонността да 
изгуби от погледа си голямата картина, защото целия му взор е 
насочен към взаимоотношенията. При това служение обикновено 
съществува една естествена “професионална слепота”. Неговото мото 
е “Взаимоотношенията са всичко!” Пасторът насочва своето внимание 
към изкупителното взаимоотношение с Бог и един с друг, и помага на 
другите да функционират в тези взаимоотношения. 
Пророкът Пророкът е далеч преди стадото, може би на десетина 
километра от другата страна на поредния връх. Той бди. Там той чува 
Божия глас и вижда видения, влиза в престолната зала на Бог и 
съзира нещо. Всъщност може би е много добре, че често е далеч от 
стадото, защото малцина го разбират в дейстителност. Той не се 
интересува толкова от хората и какво мислят те за него, а от това 
какво казва Бог за ситуацията. В допълнение на това често той е 
сложна и неорганизирана личност, и то точно поради уникалната си 
дарба. Можете ли да си представите, че ще прекарате спокоен 
половин час, пиейки кафе с Еремия? Вероятно той ще ви разнищи 
конец по конец и ще използва кафето за илюстрация. Гледната точка 
на пророка е коренно различна от тази на пастора. Той чува Бог и 
доста безмилостно поставя всичко под въпрос, включително пастора, 
от Божията гледна точка. Това, обаче, е неговата пълноценна, дадена 
му от Бога задача. Поради тази причина съществува също и 
историческо напрежение между пастора и пророка: единият е 
защитник на статуквото, който иска да запази общността; другият 
поставя всичко под въпрос и мнозина го считат (с основание) за 
заплаха, защото той смущава нещата и иска “действие сега”. 



Пастирят, на много картини, има тояга в ръка, не само да пази 
стадото и да гони вълците; той може често да я използва, за да държи 
настрана пророците. И въпреки това, гледните точки и на двамата са 
валидни, защото и двамата служат на Бог и на едно и също стадо – 
единият с любяща грижа, другият с пророческо видение. И двамата са 
нужни! Мотото на пророка, което описва служението му е “видение”. 
Пророците често имат уникалната способност да виждат и чуват това, 
което другите нито виждат, нито чуват. Тези свръхестествени 
откровения трябва да бъдат старателно разтълкувани от църквата (1 
Кор. 14:29) и да бъдат приложени. Пророкът получава своята 
подготовка чрез директния призив на Бога и обикновено след това 
бива изпратен “да полива вода на ръцете на по-големия пророк”, 
какъвто бе случаят с Илия и Елисей (4 Царе 3:11). 
Апостолът Апостолът не е толкова далеко от стадото като пророка. 
Той е на около пет километра, на най-високото място на поредния 
връх, а не от другата страна като пророка. От тази всеобхватна точка, 
той може да види голямата картина и да разучава картата, търсейки 
следващата зелена поляна. Като цяло той няма време за домашни 
посещения и подробности от ежедневието; “светът е неговата 
църква”. Както Павел, той никога не е напълно удовлетворен: след 
Рим, той иска да отиде до Испания! Неговата централна дума е 
“стратегия”, главната цел – мисиите: той иска да види осъществен на 
практика Божия план за народите. Апостолите приличат много на 
генералите в армията. Те носят главния товар и отговорност за 
напредъка на каузата. Апостолското служение е основополагащо 
служение: то може да създаде нещо от нищото, основа в пустинята. В 
много отношения то обединява всички останали дарби в себе си. 
Апостолът може да функционира като свръхестествено надарен да 
разрешава проблеми и да открива таланти. И ако пасторът – думата е 
спомената само един път в Новия завет – е нещо като еквивалент на 
духовен “вуйчо”, много грижовен и любящ, но неносещ главната 
отговорност, то апостолите, 22 от тях са споменати по име в Новия 
завет, са духовните бащи, които носят върховната отговорност, 
истинската агония и радост. 
Учителят Учителят живее на стратегическо разстояние от стадото. Той 
стой на километър от стадото, за да може да изпраща кучетата си 
навреме, за да се справят с овца, която не се държи добре или 
несъзнателно се отделя от стадото, докато пасе. Неговото мото е: 
“Истината и нищо друго освен истината!” Учителят проявява интерес 
към качеството, към детайлите, които той счита за по-вълнуващи от 
голямата картина. Той е като “редакторска бележка под линия” в най-
истинския и добър смисъл на тази дума, който обича детайлите и има 
нужда да знае всичко с точност. Той има страст да поучава и неговият 
дар е да подготвя другите да научат други да учат други. Той е като 



Исус, неговия Учител-господар, оставящ след себе си не просто 
бележки с информация, но буквално своя дух. 
Благовестителят Благовестителят обикаля около стадото, също на 
около километър – достатъчно разстояние, за да не мирише на овча 
кошара и да изгони дивите овце надалеч, но достатъчно близко, за да 
завърне изгубена овца към стадото, когато види такава. Той има три 
цели и страсти: хората да намерят Исус, да намерят Исус и да 
намерят Исус. Той помага на църквите да не се взират в себе си, а да 
гледат и навън, и дори помага на нови вярващи да постигнат зрялост 
като буквално “им чете евангелието”, “евангелизира ги”, изпълва ги с 
благата вест. Според Библията благовестителят не е водач на група 
за извънцърковна дейност, а работи в партньорсто с апостоли и 
пророци, които носят главната отговорност за полагане на основите 
на църквите. Благовестителят помага на други да евангелизират, не 
за да създаде самоцелни евангелизаторски организации, но за да 
може домашните църкви да станат и да бъдат евангелизиращо 
движение. 
Избягване на натрапване на служението 
Една от най-големите грешки на нашето време е, че сме позволили и 
дори насърчили “натрапване на духовните дарби”. Това става, когато 
даден християнин, който е приел даден дар, повярва, че неговият дар 
е най-естественото нещо на света, и че всички други християни 
автоматически ще постигнат същите резултати, ако правят това, което 
той прави. Той пренебрегва факта, че Бог е направил всеки човек 
уникален и на всеки е дал специален дар. В даден момент Божият 
план може да е даден християнин да спре да има дадена дарба, и да 
се превърне в такава, а именно даден човек да спре просто да 
пророкува, а да стане пророк. Който мери друг човек спрямо себе си, 
сравнява ябълки с портокали и прави лоша услуга на себе си и 
околните. Той също усложнява живота на другите християни с 
неправедни сравнения и просто съгрешава срещу тялото на Христос, 
в което не всеки е уста или ухо. “Натрапване на служението” 
усложнява проблема. В такива случай учителят гледа на 
евангелизатора и казва: “Ти и твоите евангелизаторски походи! 
Теологичното обучение, това е отговорът. Имаш само един проблем: 
трябва поне малко да заприличаш на мен!” Пасторът поглежда с ужас 
към пророка и казва: “Ти и твоите видения. Дългосрочните 
взаимоотношения са важните неща!” Той посяга към пастирската 
тояга, предназначена за вълците и подгонва пророците. 
Когато учителят гради църквата 
Ако оставите учител да изгражда една църква съвсем сам, той ще я 
построи около индивидуалния си учителски дар. Какво друго можем 
да очаквамее? Той може да превърне църквата в лекторска зала, или 
да основе библейски училища, или други учебни центрове. Те могат 
да прерастнат във внушителни катедрали за проповед, ако той 



притежава необходимия реторичен дар и хората да идват от близо и 
далеч, за да се дивят. Но често със заминаването на талантливия 
човек, замира центърът. Учителят не полага основи; но умее да ги 
обясни по брилянтен начин. 
Евангелизаторският църковен модел 
Евангелизаторите често като че ли живеят в една безкрайна 
евангелизация, и ако ги оставите да изградят църква, те ще създадат 
една удивителна серия от събития и вълнуващи програми, с голямо 
количество адреналин в минута. Но в крайна сметка ще изпращат 
едно и също послание. Евангелизаторът успява да събере множества, 
но обикновено не е надарен да ги съгради в едно. Много скоро хората 
ще бъдат уморени от тази едностранчива духовна диета и ще си 
тръгнат в търсене на нещо друго. Може би евангелизаторът също 
забелязва проблема и си тръгва даже преди другите, или – по-
елегантна ситуация – отлита и пътува от място на място, снабден с 
10-20 евангелизаторски проповеди, търсейки хора, които все още не 
са ги чули. 
Пасторският църковен модел 
Едно от най-силните послания на харизматичен пастир към света е 
“Елате при мен, всички отрудени и обременени, и аз ще ви изслушам 
и посъветвам”. И те идват. Ако пастирят е оставен сам, неговото 
служение естествено и непринудено ще изгради центрове за 
съветване, които в крайна сметка могат да се превърнат в духовни 
болници, където хората идват да търсят лек за раните си чрез силата 
на Святия Дух. Пасторите, като добрите вуйчовци, трудно казват “Не”. 
Често в резултат се получава едно задушаване, причинено от техния 
прекрасен дар: те биват затрупани от повече нуждаещи се, отколкото 
могат да приемат и така растежът спира. После бързо достигат своя 
максимум и техният капацитет бива напълно изчерпан. 
Преобладаващата роля на апостолите и пророците в 
основаването на църкви 
Колкото и да са важни духовните болници, те не могат да заменят 
уникалните дарби, с които са надарени апостолите и пророците: да 
изградят свръхестествена база и основа за множащо се църковно 
движение, да не приемат нищо за невъзможно, да откликват 
стратегически на видения и свръхестествени откровения, пророчески 
да откриват дарбите в другите. Тяхното внимание не е насочено към 
хората и нуждите като добрите пастири, учители и евангелизатори, но 
към Бог: те имат дадената им Бога дарба да виждат отвъд нещата, 
отвъд човешките нужди и проблеми и да приемат задачите и 
виденията от Бога. Те не се стремят просто да “изградят” църква, те 
искат целия град и народ! Те живеят в бъдещето, за бъдещето, от 
бъдещето, винаги носещи в себе си бъдещите цели и затова те могат 
да теглят и водят църквата към бъдещето, и могат да я предпазят да 
не се превърне в традиционна институция, която чества миналото или 



във вкаменен паметник на отдавна минала история. Църквата е 
“съградена върху основата на апостолите и пророците, като е 
крайъгълен камък сам Христос” (Еф. 2:20), пише Павел. Йоан пише на 
църквата в Ефес “и си изпитал ония, които наричат себе си 
апостоли” (Откр. 2:2) почти след като всички от дванадесетте 
апостоли са умрели. Това говори, че службата на апостолите 
продължава след “времето на апостолите”, както казва Уочман Ни в 
книгата си “Ортодоксалността на църквата” (The Orthodoxy of the 
Church) . Както е с основите на една къща, голяма част от труда на 
апостолите и пророците често не се вижда, а се чувства. Затова те са 
описани като “първи” (1 Кор.12:28), защото те са призовани първи 
сред всички да свършат основополагащата работа при “основаването 
на църкви”, да намерят терена, да изхвърлят пръстта, да свършат 
изкопните работи, да положат основите, така че другите, като 
дърводелци, електротехници, водопроводчици да строят на тази 
основа. Живее ли ви се в къща, основите на която са положени от 
дърводелец? Възхищавам се на дърводелците, но не бих живял в 
такава къща. Това е просто извън тяхната компетенция. Вместо 
пасторски, евангелизаторски и учителски църковни модели, 
апостолите и пророците съграждат пророчески и апостолски църкви. 
Апостолът, споменат пръв във всички списъци, говорещи за 
служенията, е “изпратен да се опита да разреши неразрешимото, за 
да насърчи растежа на Исус Христовата църква в качество и в 
количество”, казва Барни Куумс в своята отлична книга “Апостолите 
днес” (Barney Coombs, Apostels Today). 
Да играем заедно, а не един срещу друг 
Ние трябва да спрем да използваме тези служения един срещу друг и 
да започнем да признаваме уникалните дарби в другия. Всички те са 
валидни части на една и съща картина, уникални 20 процента от 
целите 100 процента на цялото служение, като апостолските и 
пророчески служения имат специална и малко по-главна роля от тази 
на другите. Учителят никога няма да може да поеме или да замени 
служението на пророка или апостола; пасторът няма да може да 
извърши делото, на което е призван апостола; и пророкът може да се 
провали, ако го накарат да бъде пастир, но ще благоуспява, ако му е 
позволено да функционира според помазанието си, и да пророкува и 
учи другите да пророкуват. Петте служения са създадени да 
функционират съвместно и хармонично, и съвършено да се допълват. 
Домашната църква се ръководи от презвитери. Не всяка отделна къща 
с 15 члена ще има своите апостоли, пророци, евангелизатори, 
пастори и учители, събрани заедно в една малка стаичка. Тези 
служения са обучаващи служения, излизат извън обхвата на местната 
домашна църква и действат транслокално, оказвайки въздействие 
върху цяла област или, особено при пророците и апостолите, далеч 
извън рамките на това.  



Създаване на духовна генна банка за местната църква 
Планът на дявола от дълго време е бил пасторите да стоят в един 
ъгъл, пророците в друг като гледат през прозореца, докато учителите 
стоят в библиотеката, евангелизаторите пият кафе навън и 
апостолите пътуват около света. За да видим петкратното служение 
да работи отново заедно, всяко едно от тях трябва да бъде признато и 
прието. Тези служения трябва взаимно да се признаят – което може 
да включва сериозно покаяние, за да се изкупят минали 
недоразумения и да се отстранят взаимните неразбирателства. После 
трябва да станат приятели, защото “всичко значимо в Божието 
царство е изградено върху осветени взаимоотношения” казва Роджър 
Фостър. След това трябва да сформират екипи, обикновено на базата 
на общото местонахождение – града, региона, областта, щата, 
нацията – и да започнат да се умножават, пророци умножаващи 
пророци, евангелизатори умножаващи евангелизатори 30-, 60-, 100-
кратно, и накрая да сформират еквивалента на духовна генетична 
банка, обучаващ и ресурсен център за цялото Христово тяло в 
дадената област и извън нея. От тази водаческа банка правилният 
човек с правилната дарба може да бъде изпратен да обогати 
духовната диета, ако някъде това е необходимо, да разреши криза 
или да окаже необходима помощ в дадена църква или област. 
Апостолските и пророческите слуги на Тялото, по примера на 
гражданските служители, образуват духовен сенат и съвет на града, 
региона или нацията. Една от задачите им е да положат усилия да 
избегнат формирането на доминиращ духовен елит като забравят 
титли и слава, и бъдат смирени и отговорни един пред друг. Тяхната 
задача е да създадат обща идентичност на църквата и да изпълнят 
призива и изкупителната й цел в дадения град или регион, да говорят 
в един глас на нацията, да провеждат общоградски тържествени 
богослужения и да дават апостолско и пророческо видение на 
църквата като цяло. Естествена част от тяхната работа ще е да са на 
разположението на всяка домашна църква, която има нужда от тях, 
като циркулират “от къща на къща”, предавайки себе си на Божия 
народ, докато домашните църкви се умножават. 
Ти ли си този човек? 
Как се създава такава духовна генетична банка? С хора, които имат 
горещо, свръхестествено видение за нея. Тези, които могат и издигат 
гласа си за даден град, регион или нация трябва да са тези, които 
слагат началото на този процес; никой друг не би имал помазанието 
за това. Те трябва да са апостолски и пророчески хора, защото това е 
част от дадената им от Бога същност. Джон Нокс, реформаторът от 
Шотландия, човек с апостолска същност, се моли веднъж: “Боже, дай 
ми Шотландия или ще умра!” Това е молитвата, която естествено би 
била на устата ти, преди да направиш това. Пастор Колтън 
Уикрамаратне от Църквата на народа от Коломбо, Шри Ланка, човек с 



апостолска и пророческа същност, често казва така: “Божият метод е 
човек. Ти ли си този човек?” Първата стъпка в много области е да 
разпознаеш, оформиш и умножиш индивидуалните служения. Ние 
трябва да правим това, за което сме направени от Бог. Може би 
работиш като пастор днес, но да си в действителност пророк. Или 
може да се опитваш да бъдеш учител, но да си пастор и да копнееш 
да бъдеш в контакт с хората, далеко от книжата. 
Три области на отговорност в църквата 
Вместо да се изграждат три нива на йерархично “ръководство”, 
домашните църкви се поддържат и умножават органично чрез 
служението на три вида специално надарени хора: 

•  Презвитери 
Домашните църкви са водени от презвитери, чиято функция е да 
бъдат бащи или майки на църквата. Те внасят мъдрост в църквата, 
надзирават стадото както баща надзирава децата си, показват им как 
да живеят. Техните здрави семейства и зрял начин на живот са белег 
за автентичността на църквата. 

•  Петкратните служители 
Презвитерите биват подготвяни и обучавани от хора, които са 
призвани от Бога за едно от петкратните служения - апостоли, 
пророци, евангелизатори, пастори и учители. Тези служения 
циркулират в структурата на домашната църква “от къща на къща” и 
функционират като духовна кръвоносна система, подхранвайки 
всички домашни църкви с веществата, необходими им да бъдат 
здрави, за да могат да се размножават. Тези служения са като 
сухожилията и ставите, свързвайки отделните домашни църкви в една 
цялостна система. Тяхното служение надхвърля обхвата на 
индивидуалната домашна църква и служи на Христовото тяло като 
духовна генна банка, от която домашните църкви в дадено място и 
регион, и понякога извън него, могат да черпят. 

•  Апостолски бащи 
Духовните настойници от петкратното служение са свързани с трета 
група, която наричам “апостолски бащи”, хора с апостолска и 
пророческа дарба плюс специален призив от Бог за даден град, 
регион или нация. Тези апостолски бащи, които могат да бъдат 
разпознати по непоносимата агония и духовна болка, която изпитват 
за дадено място, град, нация или народностна група (Гал.2:7-9) 
стават местния гръбнак, регионални или национални “стълбове на 
вяра”, котвата на цялото движение за домашни църкви на дадено 
място. Те подпомагат общите тържествени богослужения на всички 
домашни църкви и тяхната обща идентичност. Тъй като обикновено те 
имат истинско сърце за царството, съкрушен дух, поради товара, 
който носят, те са най-малко податливи да изградят масивно 
движение или царство около себе си, но истински служат на всички – 
и следователно са водачи на всички – не отгоре надолу от висините 



на своята йерархична пирамида, но на земята, редом с всички, 
посветили се да служат (Марко 9:35). Дяконите функционират заедно 
с презвитерите (Фил.1:1), но също и като помощници и секретари на 
апостолските бащи. Те се грижат за административните нужди и 
социалните аспекти и по този начин освобождават апостолите да 
постоянстват в молитва и слово. Повечето водещи компании знаят, че 
бъдещето им зависи от качеството на следващото поколение водачи. 
Затова те наемат така наречените компании за човешки ресурси или 
агенции, или изпращат свои собствени търсачи на таланти, които 
обикалят по университети и училища, за да намерят надарени хора от 
такъв калибър, какъвто фирмата им чувства, че трябва да наеме. 
Христовото тяло може да се научи от тях. Ние имаме нужда от 
свръхестествено служение за откриване на хората с дарби сред нас и 
план за тяхното систематично приобщаване към служението.Тези 
надарени млади апостоли и пророци и бъдещи пастори трябва да 
бъдат обучавани от по-опитните апостоли, пророци и пастори, които 
са пред тях в своята духовна зрялост и опитност. Тези ученици и 
чираци могат да носят куфарите на своите учители, “да поливат вода 
на ръцете” на старшите пророци, “прилавяйки духа” на служещите в 
Духа. “Бъдете подражатели на мен” казва Павел. Както чирак без 
майстор не е икономически оправдано, така и ученик без водител не 
е духовно оправдано. 
Изцеряване на църковната травма 
Много апостоли и пророци днес изобщо не са в църквата, защото в 
традиционната църква с пастор в центъра има малко място за тях. Те 
са били отблъснати на една страна; често хората се страхуват от тях, 
защото изглеждат твърде силни, радикални и различни. Мнозина са 
не само отблъснати настрана, те са отхвърлени и като резултат са 
вдигнали ръце от църквата напълно, може би таящи последна искрица 
надежда в себе си. Мнозина се занимават с бизнес или имат 
медицинска практика. Все повече и повече от тях осъзнават дълбоко 
в себе си, че са предназначени за нещо повече от това да изкарват 
10 000 долара на месец от операции на язви, избягвайки църквата, 
която ги е наранила, оцелявайки духовно с телевизия и радио, и 
посещавайки от време на време някоя конференция или закуска на 
християни бизнесмени. Тези отхвърлени, неоткрити и незаети 
апостоли и пророци страдат от това, което аз наричам “църковна 
травма”, много дълбока и коварна рана, нанесена им от институцията 
на изцелението - църквата, и която – почти дяволски план – наранява 
лошо онези от чиито служения има най-много нужда. Много от тези 
християни бизнесмени даряват щедро, но не в църквата, инвестират в 
“парацърковни“ служения и мисии , и правят всичко, което успява да 
ги държи далеч от църквата. Трагедията тук е, че църквата е Божията 
мисия. Някой трябва да ги намери, да отиде при тях, да им се извини 
от сърце, да изцери “църковната травма”, да изрече думи, които да 



запалят искрата и да я превърнат в огън, и след това да ги привлече 
към делото, като им помогне да видят как Бог ги вижда, и да им даде 
свобода в техния апостолски и пророчески потенциал за изграждане 
на църквата. 
Докосва ли това духовна струна? 
Ако сте застанали до пиано и пеете мелодия, някои от струните 
трептят с мелодията и й придават ехо: те трептят с честотата на 
вашата мелодия. Това е вярно също и духовно. Понякога обяснявам 
петкратното служение пред участници в семинари и след това ги 
карам да идентифицират себе си и тялом да застанат в един от петте 
ъгъла на стаята. Обикновено малък процент участници продължават 
да стоят по местата си, защото все още не знаят към кой ъгъл 
принадлежат. След това моля представители измежду пасторите, 
евангелизаторите, пророците, апостолите и учителите да дойдат от 
своя ъгъл и да се молят с кратка молитва за тези, които все още не 
разпознават своя призив. Тогава питаме седящите дали са 
почувствали или усетили нещо специално, докато някой от служители 
се е молил, дали това е докоснало духовна струна в тях. Ако да, 
тогава ги насърчаваме да се присъединят към групата към която са 
почувствали духовен отклик и да отидат в съответния ъгъл, където 
моля вече стоящите там да положат ръце върху тях и да се молят - 
“да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите 
ръце” (2 Тим. 1:6; сравни с 1 Тим. 4:14). 
Коя е следващата стъпка за вашата област? 
Зависи от това къде се намирате и какви служения са поставяли 
основите или са доминирали вашата област или дори църква в 
миналото. Ако е имало свръх изобилие от пасторско и 
евангелизаторско служение във вашата страна, може да е необходимо 
да помислите за допълване ефекта на тези добри служения с 
апостолски, пророчески и учителски служения, за да може духовната 
почва да бъде хранителна и обогатена да произведе добър плод. 
Поливане на цветята с ледени кубчета? 
Дълбоко вярвам в пасторското служение. Също толкова дълбоко 
вярвам в другите четири служения - апостолите, пророците, 
учителите и евангелизаторите. Както водата се среща в три форми – 
лед, вода и пара – така и петте служения се срещат днес, но не 
винаги в правилните форми и на правилното място. Може да са 
замръзнали в скованата система на институционализираното 
християнство; може да са под формата на чиста вода; или може да са 
се изпарили в облаците над свободно реещи се служения и 
“независими” църкви, неносещи отговорност пред никого. Бог 
трансформира тези пет служения, пленени и замразени в красиви 
опаковки от традициите на християнството, и нежно ги затопля, 
извличайки най-доброто от тях, за да може да напои творението Си, 
църквата. В течна форма петте служения ще имат по-малко трудности 



за взаимодействие и сливане. Много църкви днес имат наранени или 
лоши чувства към петкратното служение, особено към апостолските и 
пророческите служения, вероятно защото са ги срещали в погрешната 
опаковка или форма, като пара или лед. Но това не бива да ни кара 
да изхвърляме рибата с костите. 
Урокът на Лийбиг 
Немският биолог и химик Джъстис фон Лийбиг открива преди повече 
от 150 години, че пръстта има нужда само от четири вида тор или 
минерали за правилния растеж на растението: азот, калций, 
фосфорна киселина и калий. Винаги когато всичките четири минерала 
са налице в пръстта в достатъчно количество и хармония, растежът се 
осъществява “автоматически”; почвата е истински плодотворна и има 
всичко необходимо да произведе добра реколта. Ако един от 
наторяващите елементи липсва, да кажем калция, растежът ще бъде 
ограничен и забавен от този ограничаващ фактор. Почвата е гладна 
за калций и колкото и азот, фосфорна киселина и калий да слагате, 
няма да промените ситуацията, дори бихте навредили, ако не 
прибавите калций. 
Лечение за свръхкиселинна почва 
Нека оприличим евангелизирането на фосфорна киселина, 
пророчеството на калия, поучението на азот и пастируването на 
калций. Ако почвата е третирана изцяло с фосфорна киселина 
(евангелизиране) и азот (поучение), много скоро достига до ниво, при 
което прилагането на повече фосфорна киселина и азот ще има лош 
ефект: ще направи почвата свръх киселинна и ще доведе до 
резултати, противни на желаните. Това, от което почвата се нуждае 
на този етап не е още фосфорна киселина и азот, а калий и калций в 
достатъчно количество, за да може тези минерали да покачат нивото 
си и да се възстанови хармонията в почвата. Това може да засегне 
производителите на фосфорна киселина и азот, защото може да се 
почувстват пренебрегнати; но в действителност с помощта на калция 
и калия те способстват да се намали киселинността и почвата да бъде 
отново плодородна. 
Фосфорна киселина по света! 
Някой може да се изправи на християнска конференция и да каже: 
“Фосфорната киселина (евангелизирането) бе отговорът за моята 
църква! Когато използвах фосфорна киселина, моята църква се 
разрастна. Тя беше нещото, от което се нуждаех и това е нещото, от 
което вие се нуждаете! Братя и сестри, имам послание за вас: вие се 
нуждаете от фосфорна киселина. Може да не го знаете, но вие се 
нуждаете от нея! Преди да сте ме попитали, аз имам отговора: 
фосфорна киселина! Тя беше отговорът за мен, тя ще е отговор и за 
вас. Да основем служение “Фосфорна киселина по света” и да 
разкажем на всички за благословението от фосфорната киселина, 
която ще промени всяка църква за добро.” Какво ще си помислите за 



такъв човек? Бихте ли му позволили да говори отново на 
конференцията? Аз не бих. Радвам се за случилото се в неговата 
църква, но ще внимавам да не го копирам, защото ситуацията в 
неговата област може изобщо да не отговаря на ситуацията в моята 
област. Контекстуализирането – внедряването на чужда идея в местна 
почва – може да е хубава идея, но съобразяване с наличната 
ситуация е по-добро. Вземайки пред вид историческите събития в 
областта на нашия земеделец, той може да е имал недостиг на 
фосфорна киселина, но може да се нуждае от калций! Ако приеме 
съвета на ентусиаста за фосфорната киселина, може да развали 
почвата и да постигне нещо много лошо, използвайки нещо много 
добро. Посланието отново е да не копираме опита и преживяванията 
на някой друг, но самите ние да имаме апостолски и пророчески 
характер, съзидателни и чувствителни за нашата собствена ситуация. 
Всеки добър агроном може да тества почвата, да разбере качествата й 
и торовете и количествата, от които се нуждае, за да произведе добра 
реколта. В илюстрацията ни, това е работата на апостола. Както 
мъдрият земеделец, който знае кои от четирите минерала са нужни, 
апостолското служение ще разбере кое от четирите служения е 
необходимо в момента, за да се създаде здравословен баланс, който 
да създаде истински добра почва. По подобен начин може да 
разсъждаваме за духовната ДНК, изградена от четирите генетични 
букви: гуанин, цитозин, тимин и аденин. Те са съчетани в двойно 
спирална структура, което определя кои букви съответстват и 
допълват други генетични букви и начинът, по който тези букви са 
подредени ще определи как ще се развива организма. Ако оприличим 
тези четири генетични букви с четирите служения: евангелизиране, 
пророчество, поучение и пастируване, творческото им подреждане в 
правилния ред ще е отговорност на апостола, Божия “майстор 
строител”. 
ГЛАВА ПЕТА 
ДОМАШНА ЦЪРКВА ИЛИ КЛЕТЪЧНА ЦЪРКВА? 
Тринадесет причини защо домашните църкви са естественото 
решение 
Дейвид Йонги Чо, пастор на Църквата на пълното евангелие Йойдо в 
Сеул, Южна Корея, направи системата на клетъчните групи световно 
известна. В по-скорошни времена, благодарение на публикуваните 
материали на Ралф Нейбър, Бил Бекъм, Лари Крайдър, Лари Стокстил 
и други, концепцията за “клетъчната църква” получи световен тласък. 
“Клетките формират основната единица на клетъчната църква”, казва 
Нейбър. Повечето или всички членове на клетъчна църква са част от 
малка група или клетка, която обикновено се събира веднъж в 
седмицата и допълнително на голямо богослужение, обикновено 
водено от “главния пастор”. Структурно клетъчната църква формира 
пирамида с главен пастор на върха, следван от помощник пастори, 



регионални пастори, пастори на зони и от водачите на клетки със 
съответните им помощници в “долната” част на пирамидата. Напълно 
се съгласявам с диагнозата на Ралф Нейбър за по-голяма част от 
традиционната църква в първите глави на книгата му “Накъде от 
тука?” (Ralph Neihbour, Where do we go from here?). Един от главните 
виновници според него е стремежът на църквата към програми и 
мероприятия, където дневният ред и програмата заместват живото 
общение. По-нататък в своята изчерпателна книга Нейбър детайлно 
обяснява много от аспектите на клетъчната църква. Неговата идея е 
срещите на клетката да се структурират около четири неща: 
приветствие, хваление, слова и дела. Приветствието стопява ледовете 
и прави хората участници; хвалението включва размишления, четене 
и пеене; словото е посветено на приложението на неделната 
проповед; а делата са практическото взаимодействие с oikos, 
непосредствения кръг от приятели и хора, с които общува всеки 
човек. Обаче както мнозина други привърженици и наблюдатели на 
движението за клетъчни църкви днес, и аз тая определено 
подозрение: може ли да се е случило немислимото, а именно 
клетъчната църква да е изградила много отлични програми, за да се 
предпази от твърде голяма програмираност и по този начин да се е 
превърнала в това, от което най-много се страхува – твърде 
програмирана структура? 
Божията ръка в движението на клетъчните църкви 
Не искам да оставя никакво съмнение: аз ясно виждам Божията ръка 
в движението на клетъчните църкви и сходни движения. Вярвам, че 
Бог е главният инициатор на смяната на гледната точка и 
произтичащите от това промени в църквата в такива радикални и 
глобални пропорции, от които бихме останали шокирани или изумени, 
ако можехме да видим цялата картина. Самият аз с готовност се 
съгласявам, че това, което пиша в тази книга е само малка част от 
цялата истина и се нуждае от допълващия труд и принос на много 
други хора. Неизбежните промени ще бъдат толкова огромни, че дори 
много съвременни пророци ще бъдат неподготвени. Признавам, че е 
трудно да се погълне в един залък целия въпрос и смисъл на 
домашните църкви, а камо ли да се приемат насериозно и да се 
осъществят на практика до утре вечер. Бог е внимателен глобален 
учител; учи ни стъпка по стъпка, първо АБВ, после ГДЖ, и накрая 
ЮЯ. Чрез клетъчната църква Той ни учи да се върнем към малкото на 
език, който много традиционни църкви с програми разбират доста 
добре. Фактът, че самата клетъчна църква носи някои от гените на 
програмираните църкви не ме притеснява особено, тъй като виждам, 
че това може да служи като чудесен мост за тези, които трябва да 
прекосят реката от брега на организираната, катедрална религия към 
органичното разбиране за църквата като начин на живот в реалните 
домове на хората. В този смисъл за мен клетъчните църкви са като 



жалони, които Бог използва да трасира пътя, да ни даде частичен 
поглед напред въпреки нашите ограничения. Това може да е и 
благодатната ръка на Бога, целяща да забави традиционния и 
глобален църковен автобус, за да го подготви за по-радикалния завой 
към християнството на домашните църкви, което предстои. Ако не 
бъдем забавени от предупредителни знаци, които разбираме и 
приемаме, ние ще сме зле подготвени и може би ще се обърнем на 
завоя с катастрофални резултати. Бог не иска да ни преобърне и да 
създаде хаос, а да ни подготви за бъдещето. Затова понякога трябва 
да ни забави, за да ни подготви за това, което вижда, но ние не 
можем. Често нашият собствен свръхактивистки манталитет спомага 
за тази подготовка, защото когато нашата свръхактивност ни доведе 
до пълно изтощение, тогава се раждат много нови пророчески 
прозрения, защото ни е останало време да се молим и мислим, отново 
да застанем тихи и неподвижни пред Господа. Видял съм и съм чул за 
голям брой клетъчни църкви, които функционират много повече като 
домашни църкви. Само мога да се радвам за това. Целта ми тук не е 
да създам изкуствено разделение, но да покажа широкия спектър на 
този реформаторски процес, от който, убеден съм в това, клетъчната 
църква е важна част. Изпитвам голяма симпатия към клетъчната 
църква, защото напълно споделям загрижеността да се създаде 
новозаветна църква - функционираща структура, която наистина 
изгражда ученици и в крайна сметка достига цели народи. 
Намерението ми не е изкуствено да поляризирам двете идеи, а да 
посоча някои ключови различия между домашната църква и 
концепцията за клетъчните църкви. За тази цел ще направя списък с 
някои от ключовите различия между двете системи, знаейки че има 
много модели и структури в развитие днес и не може да няма някои 
вариации и дори припокриване между двете. 
Ключови различия Клетъчна църква Домашна църква 
1.философия “началство” ацефалия, племе без глава 2.отразява 
градската култура селската култура 3. процъфтява сред войнствени 
народи мирни народи също 4. клетката е част от по-голяма единица 
самата единица 5. администрация системата на Йотор петкратното 
служение 6. програма според дневен ред домашната църква е 
програмата 7.структура пирамидална равнинна 8. ръководство 
стълбица на властта презвитери и апостоли 9. център в главен офис 
децентрализирана 10. тържествени задължителни по избор 
богослужения 11. видимост голяма малка 12. нагласа евангелистична 
апостолска и пророческа 13. под крилото на деноминационната 
общоградската църква църква 

•  Началства и ацефални племена 
Ако сравним клетъчните и домашните църкви, те просто може да 
отразяват древната разлика между началства, вождови племена, и 
ацефални или безначалствени племена. Клетъчните църкви биха 



отразили началствения модел, а домашните църкви устройството на 
безвождовите племенни общества. 

•  Културата на града и селото 
Много от днешните клетъчни църкви са се развили в градове или 
метрополии, докато домашните църкви процъфтяват и в градовете, и 
в селата. Мисля, че е важно да отбележим, че повечето клетъчни 
църкви са рожби на града. Както мнозина твърдят, изкуплението 
започва в Едемската градина и свършва в новия град Ерусалим и 
много хора днес живеят едновременно в двата свята, на града и на 
селото. Даден човек може да живее в града, но въпреки това да 
живее в село сред града - жилищния квартал, колонията, жилищния 
блок, махалата, гетото. Клетъчната църква предлага осезаем остров в 
урбанистичното човешко море, кула, издигната над масите, където 
хората търсят и намират убежище под знамето на някой или в сянката 
на велик Божий мъж. Това е едно от приложенията на клетъчната 
църква, като не е задължително случаят да е винаги такъв. Вярно е, 
че много хора в градовете изглеждат социално загубени, без 
идентичност, чакайки някой да се появи и да им предложи място 
където да принадлежат. Но това е така само на повърхността. Много 
хора в градовете всъщност вече “принадлежат” към клуб, клан, 
някаква група, банда, съвременно “племе” или се чувстват като 
значима част от своето географско място, жилищен блок или 
квартална група например. Те си имат своето племе, своето село 
вътре в границите на града. Почти всички народи, с очевидното 
изключение на градове държави като Сингапур или Ватикана, пазят 
по-голямата част от своето наследство, форми на живот и културни 
традиции в селото. Много народи все повече осъзнават това и се 
гордеят с него: “Индия живее в село” възкликва Махатма Ганди. Но 
какво би станало например, ако църквата в Индия живее в града? 
Може ли една градска църква да направи последователи в селата? 
Статистиката казва не. Последствията са достатъчно прости: 
средностатистическа църква, създадена в града, няма да спечели 
селата. Ако не спечелим селата, няма да направим нация от 
последователи. Колкото силно се нуждаем да спечелим градовете – 
които можем да разглеждаме като огромна мрежа от села и квартали 
– толкова силно се нуждаем и от типа църква, която може да 
превземе и спечели селата също. Ако можем да преобразим 
кварталите, ще успеем да преобразим нацията. Домашните църкви 
като че ли са способни и на двете. 

•  Мир и война 
Традиционно някои племена са войнствени племена, като 
африканските масаи, японците или норвежките викинги, докато други 
имат по-миролюбив светоглед и история като дравидианците от Южна 
Индия, финландците, филипинците или бушмените от Калахари. 
Някои народи, повече от други, са изградили войнствена култура: 



други са просто по-миролюбиви заселници. Това се изразява по 
начина, по-който виждат себе си и народа си, във филмите, които 
произвеждат, в ролята на армията и закона, дали искат да имат цар 
или президент. В някои страни мнозинството от хора са стигнали до 
състояние да очакват другите да им казват какво да правят; в други 
страни такова поведение би било много обидно. В някои страни 
хората са много официални и ритуални, в други крайно отпуснати и 
сърдечни. В някои страни усещането е като че влизаш във военен 
лагер, със засилен контрол на всички нива, никой не се движи, без да 
е получил разрешение; други страни са повече като лагер, с лека 
организация и приятна бъркотия. В много западни страни, от времето 
на Тома Аквински през тринадесети век, индивидуализмът и по-късно 
демокрацията са най-ценени, защото всеки човек е в контрол над 
собствения си живот; в други народи отделният човек се чувства 
тясно свързан с определена общност и обикновено други са в контрол 
над неговия живот. До голяма степен църквите, изградени в 
определени култури и народи, винаги отразяват този войнствен или 
миролюбив манталитет. Хора, порастнали във “войнствена” култура 
биха очаквали и по-лесно приели други да им казват къде да седнат, 
къде принадлежат, какво да правят и как да се държат. От детство 
животът им е изпълнен с малки ритуали и церемонии, значки и 
медали, титли и кариера за преследване и някой, когото да следват. 
Нищо чудно, че те очакват това и от църквата. Клетъчната църква 
отразява този модел и с право. Обаче хората, израстнали в мирни, 
демократични, социалистически и дори комунистически общества 
имат нещо общо с днешното поколение Х на Запад: те инстинктивно 
поставят под съмнение всяка самоналагаща се власт, била тя 
политическа, икономическа, или духовна. Те ще се противопоставят 
на църква с военен похват и духовен генерал на върха и ще ценят 
органична, изтъкана от взаимоотношения църква с водачи-слуги. Това 
е още една причина защо аз съм привърженик на домашните църкви. 
Те функционират ефективно и в мирна и във военна среда. Хората, 
израстнали в мирни, демократични, социалистически и дори 
комунистически общества имат нещо общо с днешното поколение Х на 
Запад: те инстинктивно поставят под съмнение всяка самоналагаща 
се власт, била тя политическа, икономическа, или духовна. 

•  Взаимнозависимост 
Клетъчната църква е важна част от по-голяма индивидуална църква и 
тя “принадлежи” структурно например към Църквата на пълното 
евангелие в Сеул или към Faith Community Baptist Church в Сингапур. 
Домашната църква не е организационна част от по-голяма единица в 
този смисъл. Обикновено тя е част от взаимнозависима – не 
независима! – мрежа от сходни домашни църкви или, често в случаи 
на строги ограничения за християнството, функционира напълно 



самостоятелно. Тя не е част от по-голяма, “истинска” или 
деноминационална църква: тя е истинска църква сама по себе си. 

•  Йотор или петкратното служение 
При учудващо отсъствие на петкратното служение много клетъчни 
църкви са благоразположени към така наречения принцип на Йотор, 
административна система, която делегира властта на няколко нива от 
водачи. Йотор, тъстът на Мойсей, го посъветва (Изход 18) да делегира 
функциите на съдии над Израилевия народ на “началници – 
хилядници, стотници, петдесетници и десетници”, защото иначе би се 
изнурил. Трябва да забележим обаче, че принципът на Йотор в 
основата си е полицейска структура, въдворяваща ред и законност, 
чиято цел не е да съгражда и укрепва новозаветните общества на 
благодат и любов. 
Трябва да забележим обаче, че принципът на Йотор в основата си е 
полицейска структура, въдворяваща ред и законност, чиято цел не е 
да съгражда и укрепва новозаветните общества на благодат и любов. 
Мойсей беше посредник между народа на Израел и Бог и точно това е 
нещото, на което Исус сложи край като Той самият стана ходатая 
веднъж завинаги, отваряйки път към трона на благодатта за всички 
хора, измити в кръвта на Агнето. Не се ли опитваме да направим 
новото в силата на старото? В клетъчната църква неоспоримият лидер 
обикновено е от типа на Мойсей, “главния пастор” с “кабинет от 
служители”, делегиращ властта си на много нива и водачи, с голямо 
количество счетодовство, администрация, бюрокрация и ако мога да 
кажа, контрол. Това ми прилича на протестантски опит за копиране 
на католицизма, протестантската гледна точка за епископалната и 
йерархична система. Това е залитане към Фройд, когато четем в 
книгата “Църковният растеж и системата на домашните клетки” (Сеул, 
стр.122), че “всички нови слаби души се прибавят към централния 
компютър”? Как ли се отразява на човешкото его да знае, че той или 
тя е номер 5432 в отчетната система на църковния компютър? 
Малцина желаят да бъдат командвани и насочвани от други и да 
живеят живот, в който всяко движение е контролирано и 
наблюдавано от бдителното око на Големия Брат. С гордост съм бил 
въвеждан в няколко големи компютърни стаи на клетъчни църкви 
като че ли са Светая светих. Понякога си тръгвах с чувството, че най-
големият неизречен страх на тази църква е, че някой може да 
пропусне да изпълни задължението си или да излезе от крачка, 
главният пастор може да умре или да се разболее, електричеството 
може да спре или да плъзне компютърен вирус и цялата църква да се 
разпадне в миг. “Растежът на (клетъчната) църквата трябва да бъде 
ограничаван само от нашето помазание и видение”, казва Лорънс 
Конг; а Маркус Кох, работещ с Christlishe Zentrum Buchegg, клетъчна 
църква в Цюрих, Швейцария дори предлага идеята, че “църквата 
трябва да се ръководи само от един пастор”. Това традиционно 



мислене за един пастор не се различава много от съборния 
традиционен модел църкви. Всъщност животът и качеството на 
дадената църква ще бъде силно зависимо от качеството, видението и 
енергията на главния пастор. Познавайки много християнски водачи – 
и самия себе си! – аз мисля, че не само, че всеки един от тях би могъл 
да се отклони от правилната посока, но и че ние не трябва да градим 
твърде много просто на харизмата на един човек. Наличието на ценни 
главни пастори днес е доста ограничено. Броят на хора от калибъра 
на Лорънс Конг, Йонги Чо, Ралф Нейбър, Кринсак Кареонвонсак, 
Уилям Кумую, Джералд Коутс, Макс Шлепфер, Д.Мохан, Бил Хайбелс 
и Сезар Кастеланос във всяка една нация е просто ограничен. Те дори 
не са просто “главни пастори”, но наистина хора с апостолска дарба и 
призив, много по-голям от настоящото им положение и не бива, и 
сигурно няма да ограничат себе си в рамките на собствената си 
църква за в бъдеще и дори сега. Домашната църква, за разлика от 
казаното дотук, е много по-незастрашена от спирането на тока, 
защото няма много голяма база данни за загубване. Презвитерите на 
домашните църкви са във връзка с хора от петкратното служение, 
чрез които Бог укрепва, помазва и насърчава други да вършат делото 
на служението. Петкратното служение е доста неформално и 
невидимо. Целта не е да се делегира власт отгоре надолу и да се 
изгражда вечно растяща пирамида, достигаща до небето, но да бъдат 
укрепени всички да се разпрострят и поставят началото на движение, 
което може, във време на нужда, да се скрие под килима и да 
продължи незабелязано. 

•  Имаме ли програма или ние сме програмата? 
В една типична клетъчна църква има програма за изпълнение и един 
доста закрепостен модел за следване. Тази програма може да бъде 
написана на лист и раздадена на клетъчните водачи от главния 
пастор или отговорно за това лице, или да бъде обсъдена с 
клетъчните водачи в сряда, за да се направи репетиция за срещата на 
клетъчната група в четвъртък, или програмата може да е определена 
в приетия от всички план за провеждане на срещите. Йонги Чо 
съветва другите служители “никога да не делегират важната 
отговорност да пишат уроците или да провеждат семинари с 
клетъчните водачи на други”. За разлика от това, домашната църква в 
идеалния вариант е самата програма. Тъй като обикновено домашната 
църква е част от апостолска мрежа, в рамките на която действа 
петкратното служение, тя е предпазена от възможността да се 
превърне в религиозен клуб, изолирано общество, болно от 
“койнонитис” – вид инфекция на обществото, изразяваща се в 
самовглъбеност на християнската група. Въпреки че християните в 
домашните църкви четат и обсъждат Библията, тя не е библейски 
урок; въпреки че се молят, тя не е молитвено събрание. Тъй като Исус 
е личност, идеята всяка среща с Него да се провежда около една и 



съща програма е точно толкова творческа и вдъхновяваща, колкото и 
ако младоженецът подарява на своята бъдеща невяста един и същ 
букет, пее едни и същи песни и изявява своята гореща любов с едни 
и същи стихове. Подозирам, че след кратко време тя съвсем няма да е 
развълнувана да го посреща и да слуша програмата му. Голяма част 
от програмираността на традиционните църкви произхожда от факта, 
че срещите са структурирани така, че да не изникнат никакви 
(неприятни) изненади, като например “мирянин” да приложи на 
практика дарби, които биха притеснили религиозния професионалист. 
Поради страха нещо да не се провали ужасно, мнозина са изградили 
демократични форми на администрация. Демокрацята може да 
изглежда най-безопасната форма на църковно управление, но е 
доказала, че бързо води до духовна слепота и безличие, защото има 
способността да застава на пътя на пророческото водителство в името 
на численото мнозинство. Обикновено тя налага бюрокрацията като 
най-нечовешката и легалистична административна форма чрез 
счетоводители, които следят буквата на закона да бъде спазена. 
Бюрокрацията знае само “да” и “не”. Вместо символично хората да 
стоят в Едемската градина при дървото на живота, всички ние се 
оказваме седнали – спорещи – при дървото за познание на доброто и 
злото и кой е прав става по-важно от това кои сме в Христа. 
Църковните програми биват застраховани срещу всякакви провали, 
следват образцов модел (изваждаме китарите, песнарките, пеем, 
молим се, слушаме библейски урок или проповед, пак се молим, 
закриваме събранието) и не позволяват нищо да наруши реда. В 
такъв контекст, подозирам аз, много малко може да бъде в ред. Няма 
нищо лошо в пеенето, моленето и библейския урок. Но ако те станат 
доминиращата програма винаги, когато християните се срещат, много 
скоро ще се превърнат в традиция. Затова и голямото вглъбяване в 
библейски уроци или молитви лесно може да погуби една здрава 
общност, защото има предпочитания към една програма за сметка на 
други неща. Хората с въодушевление се включват в програмата в 
началото, което е лесно през първите няколко месеца, но после не 
само се създава нуждата от нови и нови програми, които да 
разнообразят програмата, но те започват да изтощават и изчерпват 
хората. “Когато осъзнахме това, бяхме шокирани и прекратихме 
всички молитвени събрания,” казва Д. Мохан, пастор на 
дванадесетхилядната църква Божии асемблии в Мадрас, Индия. 
Идеята на домашната църква е да се съберем заедно, за да бъдем 
заедно в присъствието на Исус, който, да, може и да има програма и с 
радост би я открил чрез Святия Дух и чрез някой, който има 
пророческо служение: “Когато се събирате заедно...един или двама от 
пророците да говорят” (1 Кор.14:26-29). Основната причина, поради 
която християните се събират заедно е да споделят и предават 
живота си и тъй като животът не е предсказуем, техните срещи също 



не са много предсказуеми. Тази непредсказуемост на домашните 
църкви ги прави по-привлекателни. Предварително подготвен дневен 
ред дори може да навреди и да осуети общението и споделянето, 
защото може да постави силен акцент върху дадено нещо и 
механично да вкара общността в коловози. Програмираността на 
клетъчната църква предполага условност на събранията, а събрания, 
подчинени на някакви условия, са ограничени събрания. Много 
програми се раждат, защото на християните е казано, че целта на 
събранието е евангелизаторска. Евангелизаторската насоченост на 
срещите оказва натиск върху хората да се представят добре, което е 
една от причините за невероятно големия брой отпаднали от 
изтощение хора от клетъчните църкви. Програмите понякога могат да 
бъдат временен метод да се установи определен вид манталитет или 
поведение в хората. Веднъж щом целта бъде постигната, програмите 
могат да бъдат изхвърлени и животът да продължи. Чух за една от 
най-добрите програми за клетъчни църкви от моя приятел Стийв 
Диксън от клетъчната църква Кингс Чърч в Слоу, Англия. Те я наричат 
L.I.F.E. (бел.пр.- от английски ЖИВОТ), като всяка една от буквите 
стои за нещо: L за справяне с житейските въпроси, I за ходатайствена 
молитва, F за смях, общение и хранене заедно, E за евангелизиране. 
Ако клетъчната църква е поредица от програмирани седмични 
събрания в 19:30 на улица “Черешова градина”, домашните църкви 
виждат същността си в споделяне на живота си и те могат да се 
събират всекидневно както в дните на Новия Завет или толкова пъти, 
колкото им е удобно. При тях хората са ресурсите, Исус е програмата, 
общението е причината, умножаването е резултатът и правене на 
последователи в квартала – целта. 
В домашните църкви хората са ресурсите, Исус е програмата, 
общението е причината, умножението е резултатът и правене на 
последователи в квартала – целта. 

•  Пирамида или равнинна структура? 
Почти всичко, което човек докосне – сгради, компании, политика – 
расте в по-голяма и по-висока структура, с определени нива, стъпала 
и пирамидни схеми. Освен скинията, която бе шатра, храмът беше 
единствената сграда, която Бог планира и тя бе плоска , не 
многоетажна. Клетъчната църква обикновено много бързо прераства в 
пирамидална структура с главен пастор на върха, следван надолу по 
стълбицата от помощник пастор, директори на различни отдели, 
районни пастори, подрайонни пастори, водачи на секции и накрая, 
най-отдолу, водачите на клетки със своите помощници и духовни 
родители. Пирамидна или властова структура носи в себе си 
опасността от политическа корупция: колкото по-близо си до 
фигурата на върха, толкова повече власт и влияние имаш. В такава 
среда има опасност близостта ти с източника на властта, а това е 
неоспоримият главен водач, да се приеме за духовен авторитет и 



власт. В сравнение с клетъчната църква, домашната църква има 
равнинна структура. Различните задачи не се изпълняват от хора от 
йерархията, а от хора, които са уникално надарени за изпълнението 
им и отношенията помежду им са като на изкупени приятели и те се 
подчиняват взаимно един на друг. В Новия завет няма повече или по-
малко важен измежду членовете на църквата, а равенство: никой не е 
по-важен от другите (1 Кор.12:21-25), просто всеки има различна 
функция в тялото. Следователно служението не се раздава отгоре 
надолу, но се заслужава чрез показания смирен дух на слуга. Както 
казах в трета глава, има три главни области на отговорност: 
а. домашните църкви са водени от презвитери; b. презвитерите биват 
постоянно обучавани и подготвяни от хора, които са призовани от 
Бога в едно от петте служения; c. тези духовни учители поддържат 
взаимоотношение с тези, които наричам регионални апостоли-бащи, 
хора с апостолски и пророчески дар плюс специален призив от Бога 
за даден град, регион или нация. Тези апостоли-бащи, познати 
поради почти непоносимата агония и духовна болка, която изпитват 
за дадено място, град, нация или народностна група образуват 
местния гръбнак, регионал- ните или национални “стълбове на вяра”, 
котва на цялото движения за домашни църкви и са отговорни за 
общите богослужения и за общоградската църква, която ще се роди. 
Домашната църква е част от взаимнозависима мрежа, наистина 
саморегулираща се система от взаимнообвързани части. “Биотичният 
принцип за взаимнозависимостта казва, че начинът, по който 
отделните части се интегрират в цялата система е по-важен от самите 
части. Това е моделът на природата: структурирана 
взаимнозависимост”, казва Кристиян Шварц. Структурата е плоска, 
защото няма “по-висш” или по-важен човек от другите. Това също 
оказва влияние върху потенциалната корупция с пари или власт в 
църквата, от които традиционната църква съвсем не е свободна или 
срещу които не е имунизирана, защото никак не е впечатляващо да 
бъдеш смирен презвитер измежду 13 други или просто да си учител, 
пастор или евангелизатор в няколко домашни църкви. 

•  Водени или бащински наставлявани 
Ние хората обичаме водачи и се усмихваме разбиращо, когато пием 
кафе от чаша с надпис: “Води, следвай или не се пречкай”. В дните на 
Саул Бог искаше да бъде цар на Израел, но народът предпочиташе да 
следва пътищата на народите и да си има приличен цар. Днес ние сме 
изпаднали в същата опасност. Целият свят иска водачи, а не слуги и 
традиционната църква също. Може би искаме това, което Бог не 
желае да даде и вместо да видим безсмислието на нашите опити, ние 
продължаваме напред и си мислим, че е постоянство. Както 
човешкото тяло, тялото на Исус няма много водачи, а много части, 
всички с различни функции. Когато всички части функционират 
заедно с общо покорство към главата, тогава цялото тяло буквално е 



водено от главата. Да наречем една част водач на другите – въпреки 
наличието на глава – би било много неправилно. Исус е глава на 
църквата и тя няма нужда от друго ръководство. Църквата е водена, 
когато нейните части се подчиняват на главата. Църквата приема 
водителство, когато колективно се покорява на главата и 
функционира заедно в единство. Ако искаме да видим библейски – а 
не политически или административен – вид ръководство, трябва да 
спрем сляпо да приемаме и узурпираме ръководството на църквата, 
като че ли това е най-естественото нещо. Човек мисли, че трябва да 
има ръководител във всяко негово начинание. Това е част от неговата 
същност. Църквата обаче е изключение, защото не е човешко 
изобретение или собственост. Тя е на Бога. Това е нещо напълно 
противоположно на нашето човешко мислене: свръхестествена вяра в 
Бога, който е в контрол на нещата, когато те изглеждат сякаш 
отдавна са извън наш контрол е необходимото нещо, за да бъдем 
верни и истински настойници на Неговата църква. Ето затова Бог 
ръководи Своята църква чрез апостоли и пророци, които обикновено 
имат харизматичния дар вяра повече от другите. Рик Уорън, старши 
пастор на Saddleback Community Church, казва така: “За да расте 
една църква и пасторът и хората трябва да предадат контрола.” 
Ръководство в политическия смисъл да поемеш крайната отговорност, 
да имаш служба и конкретна задача в дадена програма или да 
получиш делегирана власт от някой друг просто не е достатъчно за 
църквата. То ще задуши развитието й точно както Саул задуши 
Израел или както епископи от минали времена, които се държаха като 
царе, задушиха развитието на църквата и я превърнаха в 
безсмислени и религиозни владения. Христовото тяло изисква 
смирени и верни настойници, действащи в покорство на Христос и с 
любов, уважение и покорство един към друг, а не професионални и 
индивидуални велики “водачи” в собствените си очи, които градят 
своите малки царства около своята личност или личен дар. Църквата 
се нуждае от Христоподобни настойници на Божията oikonomia или 
домочадие, които управляват добре и знаят, че самите те са водени от 
Христос, който не доминира и не раздава заповеди, нито работи с 
асистенти, а има абсолютна вяра в Своя Отец и затова светът му е 
поверен. Клетъчните църкви поставят силен акцент върху водачите; 
те имат нужда от водачи на много нива. Домашните църкви, за 
разлика от тях, не са водени, а бащински наставлявани. Клетъчната 
група обикновено има водач и помощник водач; домашната църква 
има презвитер. Има огромна разлика. Аз съм бащата и съпругът в 
малко семейство, но малцина биха ме нарекли водача на семейството. 
Част от дълга на бащата е да води, но не е задължително част от 
дълга на водача да е да бъде баща. По природа домашните църкви са 
духовни разширени семейства където се излива сърцето на небесния 
баща, който изразява Своята гореща любов към Своите деца чрез 



специални хора, чиито сърца бият с ритъма на самата Божия любов. 
За никоя църква в Новия завет не се казва, че е била водена от 
пастор или друг водач; но винаги има поставени от Бога хора – 
настойници – които носят специална отговорност за църквата, а 
именно презвитерите, апостолите и пророците. Това обаче не 
означава, че те са водачи. Малцина биха се обърнали към иконома, за 
да му поискат визитната картичка. Настойниците на църквата са слуги 
и колкото повече служат, толкова повече ще водят (Лука 22:26) по 
начин, който е напълно противоположен на начина, по който света 
възприема водачеството. Покорен и смирен слуга може да води, 
защото самият той е воден. Водачеството, ако изобщо го има, е 
производна функция на покорството. Много движения за домашни 
църкви по света нямат водачи в политическия смисъл на думата; в тях 
служат помазани настойници, които функционират повече като 
духовни бащи и майки, какъвто е случаят с Юн Ален от Бейжин, 
“Бащата” на китайското движение за домашни църкви. При 
клетъчната църква с пирамидална структура и обучени “водачи” на 
всяко ниво съществува голямата възможност през задната врата да 
влязат нов вид професионализъм и чиновничество. Много клетъчни 
църкви имат “водаческа стълбица”, по която човек може да се издигне 
- от помощник клетъчен водач до помощник главен пастор.Освен 
опасността от възможна конкуренция в такава “кариеристична 
структура”, съществува вероятността даден човек да изпълнява 
функциите си само за кратко време и след това да продължи напред 
или нагоре. Какво обаче, ако Бог просто е призовал даден човек да 
бъде презвитер и никога не е възнамерявал той да стане помощник 
главен пастор? 
9. Централният офис 
Клетъчната църква обикновено има впечатляващ офис като израз на 
уникалното служение на своя главен пастор и неговите близки 
сътрудници. Домашните църкви обикновено са децентрализирана 
система с много центрове – т.е. домове – които могат да бъдат 
променяни по всяко време, ако е необходимо. Спомних си за това, 
докато говорех неотдавна в домашната църква на Юн Ален в Бейжин, 
която е изградена в невидима мрежа “под килима” с много други 
домашни църкви. Това се осъществява от една стая с няколко стола и 
мъничка веранда, намиращи се на малка уличка, твърде тясна дори за 
една кола, на гърба на гъмжащ пазар. Домашните църкви проявяват 
повече от гъвкавия манталитет на пътешественика: те са в движение, 
както Божия Дух е в движение. Клетъчните църкви са по-заседнали: 
те са пуснали корени и са изградили някаква административна 
структура, и обикновено излъчват усещането, че са там за постоянно. 
Един от негативните аспекти на централния офис е че той поражда 
нуждата от много организация и администрация. Най-големият 
проблем при организирането на църквата е че то въвежда 



бюрокрацията. Бюрокрацита е възможно най-опасната, жестока и 
нечовешка форма на администрация, защото приема единствено да 
или не за отговор. “Попълнихте ли правилно формуляра, да или не?” 
Бюрократичната система на администриране отваря широко вратата 
за типа хора, които биха осчетоводили, организирали, 
администрирали, управлявали като мениджъри, продали и накрая 
контролирали – и следователно убили – църквата. Хауърд Остин в 
своята книга “Тяло и клетка” изказва коментара, че някои клетъчни 
църкви създават усещането за военна организация. Това може да се 
избегне много лесно в домашните църкви, защото всичко в тях се 
основава на взаимоотношенията и затова нещата са много по-
човешки. В тях няма по-голяма организация от тази, която се изисква 
за живота в едно разширено семейство. Ние не трябва да 
контролираме църквата сякаш е компания и има нужда от Отдел за 
мениджмънт на качеството, от съвременна бизнес философия, която 
да посигурява срещу непредвиден развой на събитията, от “контрол 
на всички нива” за по-високо качество и пълно задоволяване 
желанията на клиентите с цел постигане на маскимална печалба. В 
църквата подходът ни може да е много по-смирен, знаейки че Бог е в 
контрол. Понеже има глава – и естествено главен офис на небето – 
можем да си починем на земята и да отворим колкото на брой искаме 
представителства на небесната църковна верига, защото Бог не се 
затруднява в запаметяването на техния брой: Той е висшият 
отговорник. В нашите отчаяни опити да помогнем на Бог да управлява 
бизнеса Си на земята, откривайки видими и внушителни катедрали и 
главни офиси на земята, ние може несъзнателно да Му пречим, 
защото тези структури може да излъчват човешка слава толкова 
силно, че да заглушават славата на Агнето. 

•  Ролята на общите богослужения 
Клетъчната църква се нуждае от двата типа събирания, клетката и 
тържественото богослужение, за да функционира добре; двете са 
необходими крила на “двукрилата църква”, както я нарича Бил Бекъм. 
Домашната църква може да съществува и без тържественото 
богослужение, особено във враждебна среда, и независимо от това да 
се разпространява. Голямото богослужение в нея се осъществява чрез 
връзката й с другите домашни църкви в една взаимнообвързана 
структура, докато при клетъчните църкви тържественото 
богослужение, подсилено от хвалебната група и проповедта на 
главния пастор могат да ги върнат обратно към съборната структура, 
която се опитват да оставят зад гърба си. Общите богослужения на 
клетъчните църкви често имат деноминационален характер – само 
нашият вид клетъчни групи се събират – докато домашните църкви 
подкрепят общите събирания в дадена област или град, на които 
идват всички християни в дадена област като представители на 



целокупната църква. Едната гради нов вид деноминационализъм; 
другата гради царството. Коя е по-библейска? 

•  Голяма и малко видимост 
Малка видимост на човешките структури означава голяма ви- димост 
на Божията ръка. Тъй като домашната църква може да функционира 
със или без общите богослужения и необходимите за целта 
административни главни офиси, тя е очевидно по-малко видима. В 
много страни и градове домашните църкви могат да функцинират 
дълго време, без да бъдат забелязани въобще от обществеността. 
Структурата на домашните църкви ги свързва “под килима” по 
невидим начин и дори общите богослужения се осъществяват чрез 
служителите от петкратното служение, които ходят от къща на къща и 
носят добрите вести, поздрави, дарби и видения. Това още означава, 
че домашните църкви са по-малко изложени на корумпиране чрез 
несигурни и гладни за власт хора, привлечени от мощни и 
внушителни структури както медът привлича мухите. Този вид 
християнство изпраща скромни послания за себе си, което е много 
важно за онези области по света, където има много религиозна 
нетърпимост, където религиозните движения се опитват да се 
състезават кой ще построи най-високата камбанария или кула на 
своята религиозна сграда. Малка видимост на човешките структури 
означава голяма видимост на Божията ръка. И накрая, структура, 
която не се набива на очи е по-защитена срещу гонения и по-
подготвена за апокалиптични събития отколкото масивните клетъчни 
църкви с уязвим върховен водач и уязвими последователи. 

•  Евангелизаторски или апостолско-пророчески основи 
Мнозина са схванали правилно, че клетъчната църква е 
евангелизаторски църковен модел. Тъй като мнозина чувстват, че 
“евангелизмът е нуждата на този час”, ние се чувстваме задължени да 
вървим с течението и да правим нещата евангелизаторски. Както 
обаче посочих по-горе, дълготрайната движеща сила на една църква 
не е евангелизаторското видение, а стабилната апостолска и 
пророческа основа (Ефес.2:20). Така в нея се вграждат апостолския 
всеобхватен поглед и пророческото видение за миналото, настоящето 
и бъдещето. Вярвам, че много домашни църкви са апостолски и 
пророчески, защото това е точно начина, по който новозаветните 
апостоли и пророци градяха църквата. Евангелизаторите никога не са 
играли главна роля в разпространението на църквата: това винаги е 
било служението на хора с пророчески и апостолски дар. 
Апостолската и пророческа църква като нов начин на живот е добра 
вест сама по себе си и не се нуждае от евангелизаторската дейност с 
цялото напрежение за добро представяне, за да успява. Добър 
пример за това е Аржентина, страна, която е в съживление от около 
1982 година, когато загуби война с Великобритания и голяма част от 
националната й гордост бе потопена с нейния кораб-знаменосец 



Дженерал Белграно. Надарени евангелизатори като Карлос 
Анакондиа, Ектор Гименез и Омер Кабрера се появиха и проведоха 
огромни евангелизаторски събрания от почти нечувана величина, 
броейки “решенията за Христос” с десетки хиляди. Казаха ми обаче, 
че Карлос Анакондиа и други са си задавали честно въпроса “Къде са 
сега всички тези хора, които доведохме до Христос?” Омар Кабрера, 
на конференция в Маями през ноември 1998 година, каза, че много 
пастори в Аржентина, включително и той самия, са срещнали 
трудност при привличането на много от хората “взели решение за 
Христос” към съществуващите или новоосновани църкви. Както 
показа едно изследване през септември 1996 година, Аржентина е на 
едно от последните места по основани църкви в Латинска Америка. 
Това “евангелизиране чрез извличане”, както го наричам, се опитва 
да откъсне индивида от неговото семейство чрез индивидуално и 
словесно “решение за Христос” и разкъсва съществуващите социални 
структури и затова е мразено от родителите на повяравали деца по 
целия свят и също не е довело до голям църковен растеж. Трябва да 
има липсващо звено. “Евангелизиране, което отделя индивида от 
неговото семейство и не му подсигурява друго е недоизпипано и може 
да причини повече вреда, отколкото полза”, казва Алан Типет. 
Аржентинският пастор Алберто де Лука и растящ брой пастори виждат 
основаването на църкви и умножаването им като пророческия път 
напред. Понастоящем те изграждат национална стратегия за 
умножаване на църквите. С други думи, те сменят евангелизаторския 
модел с апостолска и пророческа дейност, за да направят 
последователи в своя народ. Добрият евангелизъм подкрепя и 
действа в единство с петкратното служение, никога изолирано като 
единичен иструмент или универсален лек там, където посланието на 
църквата е било пренебрегнато или нечуто. Споменах по-горе, че 
клетъчната църква като че ли е градски продукт, църковен модел, 
отглеждан в градски или метрополисен климат. Градът изгражда своя 
култура, доста различна от тази на селото. В селото всеки човек е 
пряко отговорен за своите действия. В тази атмосфера на затегнат 
обществен контрол той не може да избяга, защото всеки познава 
всеки. В града обаче отделният човек бързо се потапя в анонимната 
маса и може да си изгради усещането, че не е необходимо да търпи 
последствията за своите действия, защото може да се скрие в 
безличната тълпа. Градът ражда своя собствена философия - 
“Направи удар и бягай”, тъй като всеки търговец разбира, че трябва 
да представи продукта си на колкото може повече хора, защото в 
следващия момент тях ги няма. Тази философия е оформила голяма 
част от евангелизаторското мислене и голяма част от днешното 
евангелизаторско мислене на свой ред се е вгнездило в подхода на 
клетъчните църкви. Но докато църквата си мисли, че 



евангелизаторите са пророците, истинските пророци ще останат 
нечути. 

•  Колко голямо е достатъчно голямо? 
Бил Бекъм предлага полезно сравнение за църквата: птица с две 
крила. Едното крило е клетъчната структура, малките събирания на 
вярващите; другото крило е голямото тържествено богослужение. 
Еднокрила църква само с общи богослужения, загубила клетъчната 
система в пясъка на историята, е ограничено създание, лети само в 
кръг и не може да се издигне вече като орлите. Има нужда от второ 
крило. Напълно съм съгласен. Главната разлика между домашната 
църква и клетъчната църква в това отношение е, че клетъчната 
църква изгражда свое собствено деноминационално общо 
богослужение, характерно за съответната деноминация. Естественото 
второ крило на домашната църква е общоградската църква, в 
идеалния случай цялото Христово тяло в даден град или регион, 
където се събират и празнуват възможно най-много християни, без да 
си слагат деноминационен етикет. Вместо да основава своята 
идентичност на църковно ниво 1 (дома) и 3 (града или региона), 
клетъчната църква основава идентичността си на ниво 1 (дома или 
клетката) и ниво 2 (общото събрание). 
Вечен преход? 
Клетъчните църкви са сменили само част от гледната точка, не са 
затворили напълно кръга и не са завършили “втората реформация”. 
Но те са блестящо начало в правилната посока. 
Един от най-очевидните аспекти на клетъчните църкви е, че повечето 
от тях като че ли са в постоянен “преход”. Преходът може лесно да се 
превърне в най-забележителната величина на движението за 
клетъчни църкви. Лорънс Конг от Сингапур, всеотдаен Божий човек с 
широк поглед, споменава в една брошура от 1998 година, че църквата 
им е в “десетата годишнина от своя преход”. По мое наблюдение 
клетъчните църкви са сменили само част от гледната точка, не са 
затворили напълно кръга и не са завършили “втората реформация”. 
Но те са блестящо начало в правилната посока, имайки пред вид 
факта, че голяма част от църквите в света се изграждат според 
съборния църковен модел. Вярвам, че Бог иска от нас да затворим 
кръга, връщайки се с цяло сърце към Новозаветния Бог и оттам към 
Неговия модел домашни църкви, въплътени апостолски и пророчески 
в нашите души, време, народ и култура, защото Бог иска още веднъж 
да преобърне света. 
Агне или лъв? 
В библейските откровения виждаме Исус в много образи; един от тях 
е Божий Агнец, а другият е лъвът от Юда. Моето усещане е, че 
домашните църкви приличат повече на “Агнец”, по-крехки и уязвими 
по природа от клетъчните църкви, които понякога ми напомнят за 
лъва, царска структура. Всички знаем, че ще дойде времето, когато 



Исус ще се върне като господаря на света и ще установи своето 
господство видимо. Но все още не е дошло това време. В настоящето 
ние живеем в Месианското царство, но в много отношения ние не го 
виждаме напълно. Ние сме силни в слабостта си, защото кротките ще 
наследят земята и трайни неща за Божието царство се постигат “не 
чрез сила, не чрез мощ, но чрез Духа Ми”. В домашните църкви, 
надявам се да съм го казал ясно, много неща могат да се провалят и 
вероятно ще се провалят. Ако нещо положително се случи чрез 
домашните църкви, славата няма да отиде за непогрешима система, 
фантастичен пастор, помазана идея, а за самия Божий Агнец, който 
стори човешки невъзможното и доведе Своите агънца безопасно до 
трайното царство. И те като самия Него бяха бити, подигравани, 
осмивани, наранявани и може би разпънати на земята. Но те ще 
царуват завинаги в Неговото бъдещо царство. 
ГЛАВА ШЕСТА 
Изграждане на структура, устойчива срещу гоненията 
“Блажени сте, когато ви гонят”: как да изградим дух, устойчив 
на гоненията и да благоуспяваме под натиск 
Колкото и да го обичаха хората, животът на Исус почти винаги бе в 
опасност. Той беше камък за препъване за религиозните водачи, за 
политическите водачи и смущаваше и предизвикваше до сърцевината 
удобния, посветен на бизнес свят на цивилизованите и обикновени 
граждани. В резултат на това бе поставян под съмнение, заплашван, 
изкушаван, лъган, гонен и накрая предаден, уловен и убит. Чудото е, 
че Той изтърпя всичко това, Той устоя срещу цялото това страдание. 
Всъщност Той победи дори собствената си смърт. Неговите ученици 
живяха в свят на жестоко и брутално религиозно преследване. Те 
бяха затваряни в затвори, нямаха високо академично образование, 
нямаха масивни църковни сгради и мисионерски централи. В един 
момент те получаваха благоразположението на обществеността, а в 
друг бяха неуморно преследвани и нямаха фондации и спонсори, към 
които да се обърнат за финансова помощ. И въпреки това Исус им 
каза да отидат и да направят ученици. Исус трябва да е знаел нещо, 
което има опасност ние да пренебрегнем. Неговата собствена 
способност да оцелява, свръхестествената Му сила да живее, да 
постига целите си в лицето на всевъзможни препятствия, Неговата 
решимост трябваше да се вградят в църквата, Неговото тяло на 
земята. Може би Исус видя, че Неговата църква има чудесни, дадени 
й от Бога свръхестествени способности: тя може да успява в хаос, да 
цъфти в мрака, да бъде богата в бедност, да расте в пустинята, да 
благоуспява под натиск и да пее в затвора. 
Къде търсим вдъхновение? 
Много прозрения, уроци и съвети за църковен растеж или основаване 
на църкви на пазара днес идват от непреследвани църкви вместо от 
преследвани. Не че няма какво да се научи от църквите, живеещи в 



мир: далеч съм от тази мисъл. Но статистическите доказателства и 
мисионерски изследвания, като тези на Дейвид Барет и помощниците 
му, показват, че църквата е нараствала и продължава да расте най-
интензивно при определено наличие на гонения и страдания. Когато 
Мао Дзе Дун забрани достъпа на всички западни мисионери в Китай 
през 1949 година, църквата бе подложена на гонение – и се 
разрастна както никога до тогава. Според някои изследователи около 
10 процента от хората в Китай са евангелисти сега, най-голямата 
евангелска група в света. Същото се наблюдава в Етиопия, Русия, 
Виетнам, Судан и Куба. Но очите на църквата често гледат там, 
където гледа и света: към индекса Дау Джоунс и центровете на 
политическа и икономическа власт. Мнозина искат да се научат от 
могъщите как да доминират над света; само малцина искат да се 
научат от кротките как да наследят земята. В резултат на това много 
уроци как да расте църквата и как да бъде основана от Джибути 
например остават незебелязани, защото повечето християни дори не 
знаят къде е Джибути. Те знаят за Уитън, Пасадена и Колорадо 
Спрингс, Браунсвил, Торонто, Осло, Рим, Щутгарт, Лондон и Берн и 
следователно учат уроците си от учителите, които са им пример. През 
1998 година немският евангелизатор Улрих Парзани получи медал за 
изключителните си постижения в работата с младежта в Германия. В 
своя отговор той каза: “Те разпънаха на кръст моя господар Исус 
Христос. Мен ме почитат. Къде сбърках?” Исус ни изпрати като овце 
сред вълци, не като вълци сред овцете. Това означава, че трябва да 
научим някои уроци от овцете, които са били сред вълци. Това също 
означава, че е трудно, ако не невъзможно, да се проповядва 
изкуплението от позицията на сила. Все повече християни осъзнават, 
че има сила в слабостта, мощ в смирението и словосъчетанието 
“силна мисионерска организация” е сбор от протовиречиви термини. 
Слава Богу за натиска 
Изкушени сме да си мислим, че думите на Павел “Всеки, който иска 
да живее благочестиво в Исус Христос ще бъде гонен” (2 Тим. 3:12) 
сигурно са били писани за друго време и място, може би дори за друг 
свят. Исус обаче каза в Матей 5:10-12: “Блажени гонените заради 
правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви 
хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради 
Мен. Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви на 
небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.” Днес 
има опасност да обърнем тези думи с главата надолу и да определяме 
благословенията и проклятията според примера на света, а не според 
ценностите на Божието царство. Чувстваме се благословени, когато 
успяваме и сме възнаградени, почетени и цитирани, поставени на 
почетни места, когато ни се възхищават и ние се носим плавно и 
безболезнено в мирния си и спокоен, безпроблемен живот. Държим се 
така, сякаш религиозната свобода е равна на благословение, а 



гонението е лошо в същността си: може дори да се молим на самия 
Бог, който изпраща гонението “да бъде така добър да ни избави от 
него”. 
Три вида гонение 
Има три вида гонение: 

•  Външно, от държавната или местната власт или други 
религиозни групи; 

•  Вътрешно, когато християните се борят един с друг и взаимно се 
преследват, лишавайки се взаимно от благословение и изпълват 
народите с “гневни братя” (Мат. 5:22-24); 

•  Третото и вероятно най-лошото от всички е липсата на гонение, 
защото църквата не е достойна за гонение; ценностите и 
начинът й на живот са се смесили с тези на безбожното 
общество, солта е обезсоляла и е тъпкана от краката на 
обществото незабелязана. 

Заради това си струва отново да преосмислим ролята на гонението и 
страданието за църквата. Няколко прозрения се набиват на очи: 
1 Исус беше преследван, защото не спазваше религиозните закони: 
Йоан 5:16 “Затова юдеите гонеха Иисус (и търсеха случай да Го 
убият), защото вършеше тези неща в събота.” 
2 Християните ще имат врагове, за да могат да ги обичат: 
Матей 5:44 “Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете 
за онези, които ви гонят.” 
Римляни 12:14 “Благославяйте онези, които ви гонят; благославяйте и 
не кълнете.” 
3 Исус предрече гоненията: 
Матей 10:23 “ А когато ви преследват в този град, бягайте в другия; 
защото, истина ви казвам: няма да свършите израилевите градове, 
докато дойде Човешкият Син.” 
Матей 13:21 “корен обаче няма в себе си, а е кратковременен; и 
когато настане скръб или гонение заради словото, начаса отпада.” 
Лука 21:12 “А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и 
ще ви преследват, като ви предават на синагоги и в тъмници, и ще ви 
завеждат пред царе и пред управители заради Моето Име.” 
Йоан 15:20 “Помнете думата, която ви казах: Слугата не е по-горен от 
господаря си. Ако Мен гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето 
слово, ще пазят и вашето.” 
4 Гонението не е необичайно явление, а нормална част от 
християнския живот на тези, които “искат да живеят благочестиво”: 
Римляни 8:35 “Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или 
страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч?” 
1 Коринтяни 4:12 “Трудим се, работейки с ръцете си. Като ни хулят — 
благославяме, като ни гонят — търпим.” 



2 Солунци 1:4 “така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите 
църкви с вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и скърби, 
които понасяте.” 
2 Тимотей 3:11,12 “гоненията, страданията, които ме сполетяха в 
Антиохия, в Икония, в Листра. Какви гонения издържах, и от всички 
тях ме избави Господ! Но и всички, които искат да живеят 
благочестиво в Христос Иисус, ще бъдат гонени.” 
5 Гонението е благословение, не проклятие: 
Марко 10:29,30 “ ... няма човек, който да е оставил къща или братя, 
или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и 
заради благовестието, 30 и да не получи сега, в това време, сто пъти 
повече къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с 
гонения, а в идващия свят – вечен живот.” 
2 Коринтяни 12:10 “Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в 
лишения, в гонения, в страхове заради Христос; защото, когато съм 
немощен, тогава съм силен. “ 
6 Исус се отъждествява с преследваната църква: 
Деяния 9:4,5 “И като падна на земята, чу глас, който му казваше: 
Савле, Савле, защо Ме гониш? 5 И той каза: Кой си Ти, Господи? А 
Той отговори: Аз съм Иисус, когото ти гониш.” 
Деяния 22:7,8 “И паднах на земята и чух глас, който ми каза: Савле, 
Савле, защо Ме гониш? А аз отговорих: Кой си Ти, Господи? И ми 
каза: Аз съм Иисус Назарянинът, когото ти гониш.” 
Деяния 26:14,15 “И като паднахме всички на земята, чух глас, който 
ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо Ме гониш? Трудно е за 
теб да риташ срещу остен. И аз казах: Кой си Ти, Господи? А Господ 
каза: Аз съм Иисус, когото ти гониш.” 
7 Гонението има дълга история: 
Изход 1:12 “Но колкото повече ги потискаха, толкова повече те се 
умножаваха и се разширяваха, така че египтяните се страхуваха от 
израилевите синове.” 
Деяния 7:52 “Кого от пророците не гониха бащите ви? А още и избиха 
онези, които предизвестиха за идването на Праведника, на когото вие 
сега станахте предатели и убийци.” 
8 Евангелието се разпространява поради гоненията: 
Деяния 11:19 “А онези, които се бяха разпръснали поради гонението, 
което стана заради убийството на Стефан, пътуваха чак до Финикия, 
Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен 
на юдеите.” 
9 Да бягаш от гоненията може да значи, че бягаш от кръста: 
Галатяни 5:11 “И аз, братя, ако продължавах да проповядвам 
обрязване, защо да бъда гонен? Защото тогава спънката на кръста би 
се махнала.” 



Галатяни 6:12 “Онези, които желаят да се представят добре по плът, 
те ви заставят да се обрязвате, само за да не бъдат гонени за 
Христовия кръст.” 
Кръвта на мъчениците е семето на църквата 
Безброй много пъти е споменавано, че гонението помага на църквата 
да бъде чиста и свята, да плати цената за евангелието и да бъде по-
малко погълната от лукса и че кръвта на мъчениците е била – и все 
още е – семето на църквата. Може да извлечем поне три важни 
заключения за домашните църкви: 
1 Гонението е нормалното състояние, мирът е изключението Ако 
Божието царство е във възможно най-дълбокият конфликт с царството 
на този свят, смущения и противоборства, и дори война са 
неизбежният изход. В настоящия момент от историята Божието 
царство и “царството на нечестивия” просто са несъвместими; между 
тях не може да има мир, както между огъня и водата. Исус дойде да 
унищожи делата на нечестивия и това няма да стане на мирни 
дипломатически разговори. Църквата, като Христовото тяло на 
земята, ще бъде въвлечена в този конфликт. Следователно гоненията 
са естественото състояние за църквата; мирът и хармонията са 
изключението. 
2 Гоненията реформират вътрешното качество и структура на 
християнството и следователно възстановяват апостолската църковна 
норма Исус казва “Обичайте неприятелите си.” Много пастори знаят, 
че дори след много часове, посветени на насърчителни проповеди и 
библейски уроци малцина християни истински успяват да заобичат 
добрите си съседи, да не говорим за лошите. Гонението променя това 
като разстройва статуквото и от удобно установените християни 
прави пришълци. То изкоренява неангажираността и възстановява 
пионерския дух. Освобождава християните от тяхното привързване 
към големи сгради и ги прави участници в движение. Учениците, на 
които бе заповядано да бъдат “свидетели за мен в Ерусалим, и цяла 
Юдея и Самария, и до края на света” (Деян.8:1-4) излязоха извън 
Ерусалим чак когато Бог допусна гонение. Гонението връща на 
църквата приликата й с нейния гонен основател, Исус Христос. Исус 
каза: “Блажени сте, когато ви гонят.” Гонението следователно води до 
“благословение”, което е качество, което Бог дава на църквата. Това 
също има и структурни последици, защото по време на гонение 
църквата трябва да живее “постоянно опакована за път”, да има 
подвижна структура, да живее и расте в гъвкава шатра вместо в 
стабилна неподвижна структура, установена за постоянно. Тя има 
нужда от динамични форми, лесно адаптиращи се към различни 
промени. Домашната църква много лесно изпълнява тези изисквания. 
Понякога гонението може да е последната дума на Бога към една 
спяща църква, която си е позволила лукса да проспи всички 
апостолски и пророчески призиви за събуждане в миналото. 



Гонението е такъв призив за събуждане, който малцина могат да 
пропуснат. Така Бог може да възстанови усещането за неотложност и 
мисионерски манталитет и да възстанови апостолската същност на 
църквата. Когато бъдат разпръснати, може отново да тръгнат и “да 
проповядват словото, където и да отидат” (Деян. 8:4), което трябваше 
да са сторили преди да бъдат разпръснати. 
3 Гонението пречиства програмата на църквата Установена, 
общоприета, напълно отдадена на собствената си култура църква 
скоро ще придобие ценности, приоритети, навици и програми, които 
не съотвестват на Божиите приоритети за промяна на статуквото чрез 
утвърждаване на Божието царство. Ранната църква нямаше много от 
проектите – социални, политически, екологически, евангелизаторски 
или холистични – с които е заета църквата днес и въпреки това 
растеше и процъфтяваше. Във време на гонение програмата на 
църквата бива сведена до най-важните дела за Царството: да стане 
невидима, да разнася кваса, който заквасва тестото и да прави 
ученици сред народите. Известна доза гонение също предотвратява 
корупцията в църквата, защото никой не иска да е цар или звезда в 
едно тайно, полузаконно общество от малки незначими групички. 
Рамо до рамо с достоен другар 
Трябва да намерим правилния път между от една страна 
нездравословното възхваляване на гоненията като ранния църковен 
отец Ириней, за когото се казва, че дори “копнеел за зверовете в 
Рим” и от друга страна отправянето на апели за всяка дискриминация 
към Комисията за човешките права към ООН, секретариата на 
Световната евангелска общност или местния вестник. Трябва да 
видим гонението и неговите цели от Божия гледна точка, която може 
да е различна от нашите собствени чувства и желания. Просто трябва 
да се подготвим да застанем с радост в компанията на главния 
обвинен, самия Исус Христос. Ако някой човек, който има определена 
доза религиозна, политическа или икономическа власт започне да 
разбира истински всичките думи на Исус и ги отхвърли, той 
естествено ще се приседини към древния вик “Не искаме той да 
царува над нас! Разпни го (Лука 19:14, 23:20) и заедно с Него всички 
онези, които носят Неговото име.” 
Посланието на 40 милиона мъченици 
Когато Стефан умира (Деян.7), 2000 християни биват убити в 
Ерусалим, според Ф.Л.Плотър в книгата му “Мъченици през всичките 
векове” (F.L.Plotter, Martyrs in All Ages). 

•  Филип, след съживление във Фригия, е затворен, вързан и 
обесен. 

•  За Матей се счита, че умира мъченически в Етиопия 
•  Яков, братът на Исус, на възраст от 96 години е хвърлен от 
върха на храма и убит с камъни и след това мозъкът му е 
изваден със сопа, според Йосиф 



•  Матия е убит с камъни, обезглавен и разпънат на кръст. 
•  Андрей проповядва в Азия и свършва живота си чрез разпъване 
на кръст по заповед на Алгений, проконсул на Ахайя. 

•  Според Еузебий, Марко е изпратен в Египет, установява църква 
в Александрия и бива влачен и умъртвен. 

•  Според традицията Петър умира в Рим, разпънат на кръст с 
главата надолу. 

•  Най-вероятно Павел умира с мъченическа смърт в Рим. 
•  Според ранни автори Юда е разпънат на кръст в Ерусалим. 
•  Вартоломей е бичуван и разпънат на кръст. 
•  Счита се, че Тома умира мъченически в Индия, убит с копие. 
•  Най-вероятно Лука е обесен на маслиново дърво в Гърция. 
•  Симон Зилот проповядва в Африка и по-късно бива разпънат в 
Британия. 

•  Йоан, по изключение, умира от естествена смърт на Патмос на 
98 годишна възраст. 

•  Тимотей, епископ на Ефес, умира мъченически. 
•  Варнава е убит от евреи в Сирия. 
И по-нататък в историята дълъг лист с имената на други мъченици 
продължава да бъде писан – Игнатий, Симеон, Клемент, Зенон, 
Фаусто, Йобита, Юстиан Мъченик, Поликарп и много други. Дейвид 
Барет от Движение за глобално евангелизиране е документирал около 
40 милиона християнски мъченици след смъртта на Христос, средно 
по 160 000 на година, “без да се броят тези, които са само тормозени 
и гонени от домовете си и лишавани от своя социален статус поради 
християнската си вяра.” Барет очаква тази цифра да нарастне до 
средно 300 000 мъченици на година до 2025 година. 
Не можете да изгорите църквата 
Истинската църква на Исус Христос не може да бъде изгорена. Тя не е 
направена от дърво, слама, нито дори камък, а от изкупения Божий 
народ. Ако най-видимите аспекти на традиционното християнство 
могат да бъдат атакувани, домовете обикновено остават незасегнати. 
В почти всяка култура домът е безопасна и доста защитена зона: 
“счита се за лоша култура да нападаш частен дом” казва Д-р Мет 
Кастило. Не казвам, че църквата е имунизирана срещу гонение, 
когато е в домовете; но те са най-естественото, но и също възможно 
най-безопасното място. 
Гъвкава структура 
Тъй като домашните църкви поставят ударението върху споделяне на 
живота си, а не върху извършването на религиозни служения, те 
могат лесно да съществуват, без да привличат вниманието на 
съседите или тайната полиция. В много страни домашните църкви са 
били и все още са духовният гръбнак на християнските движения, 
дори в условията на жестоко гонение или шпиониране като в Русия, 
Китай и някои други страни в Средния Изток. Тъй като домашните 



църкви прилягат невидимо в съществуващата архитектура на дадения 
народ, те могат да откликнат гъвкаво на всеки натиск или нова 
ситуация. Домашните църкви поставят ударението върху споделяне 
на живота си, а не върху извършването на религиозни служения, 
затова те могат лесно да съществуват, без да привличат вниманието 
на съседите или тайната полиция чрез силна музика, ръкопляскане, 
танци, силни молитви и проповеди. Някои домашни църкви дори 
сменят местата за събиране всеки път и само членовете знаят мястото 
на следващото събиране. То може да е хотелска стая, нает автобус за 
излет, под някое дърво или в домовете на различни църковни 
членове. В някои страни хората започват да идват по един двама от 
рано сутрин, за да не стават подозрителни. Ако някой започне да 
задава твърде много любопитни въпроси, удивително е колко много 
рожденни дни, сватби, юбилеи и семейни срещи от всякакъв вид се 
провеждат в някои семейства в наши дни. 
Избягвайте да предизвиквате собственото си гонение 
Млад човек се изправи в църквата и разказа как отишъл смело на 
пазара в едно село, където местните хора били подръжници на 
нехристиянска религия. Започнал да проповядва със силен глас. 
“Скоро те започнаха да ми се подиграват, набиха ме и после ме 
изгониха от селото. Но аз съм горд, че устоях заради Исус.”, 
възкликна той. Попитах го: “Кой ви каза да ги обиждате? Какво би 
сторил Исус в това село? Може би изобщо не би ги предизвикал 
публично. Той не желае да пуска бомба, а да спечели сърцата им. 
Може би Исус първо щеше да вечеря с човек, предаден на мир в това 
село и изобщо да не се налага да го гонят.” В един град в Индия 
евангелизаторско събиране предизвикало огромна враждебност от 
нехристиянските активисти. Някои християни, чувствайки се 
заплашени поради малкия си брой, се развълнували и започнали 
сбивания с полицията. Резултатът от това бил съдебни дела, спорове, 
дискриминация и някои от християните попаднали в затвора. Веднъж 
бях поканен да проповядвам в малка селска църква в Тамил Наду, 
Индия. 35-членната църква се събираше в сграда под наем на 
главната улица. Ако нещо можеше да се каже за песните и 
хвалението беше че са много шумни. Църквата бе наела микрофони и 
високоговорител: звукът сигурно се чуваше на 500 метра. На около 
петдесет метра се провеждаше политическо събрание. На всеки пет 
минути от там идваше някой и любезно молеше църквата да бъде 
малко по-тиха. Водачите на църквата развълнувано ми казаха: 
“Виждаш ли, не можем да хвалим необезпокоявани. Нуждем се от 
финансовата помощ на Запада, за да си построим собствена сграда.” 
“Може би има по-просто и по-евтино разрешение на вашия проблем”, 
отвърнах аз. “Дръпнете шалтера! В такава семейна обстановка нямата 
никаква нужда от високоговорител!” Трябва да избягваме погрешните 
чувства на надпревара и религиозна гордост, решимостта да се борим 



за нашите “човешки права” и “малцинствен статус” с всички средства. 
Може да поставим под въпрос и думата “поход”, употребявана за 
евангелизаторските събирания и дали тя все още е подходяща за 
днешния свят. Ако наистина се надига гонение, то трябва да е поради 
камъка за препъване, Кръста, а не поради липсата ни на мъдрост. 
Не ни очаква мир 
Исус никога не е предсказвал идването на по-мирно и хармонично 
бъдеще за църквата, живееща около романтична църковна сграда в 
някое село, оградена от красива зеленина и живописни хълмове. Той 
пророкува за увеличаващ се натиск, гонения и дори скръб. “А когато 
ви преследват в този град, бягайте в другия” (Мат.10:23); “Тогава ще 
ви предадат на мъки и ще ви убият” (Мат.24:9). Бъдещият сценарий, 
който Исус рисува в Матей 24 глава и на други места, изобщо не е 
един мирен обединен свят в хармонично съвместно съществуване, 
оживена търговия, изпращане и получаване на коледни картички и 
бродиране на кърпички през целия ни живот. Исус говори за планета 
разкъсвана от ужасни войни и растяща горчивина, дълбок смут, народ 
воюващ против народ, глад и земетресения и най-лошото от всичко, 
загуба на любов и умножаване на омразата. 
Бъдете подготвени 
Политическият, религиозен и дори икономически климат на света се 
нажежава идеологично и духовно. Ной не изчака началото на 
дъждовете, за да започне да строи ковчега. По същият начин ние 
трябва да се подготвим днес за това, което предстои утре: 

•  Ние трябва да постигнем качество и манталитет, устойчиви на 
гонения и да станем отново достойни за гонение като живеем 
според стандартите на Божието царство и отстояваме името на 
Бога, дори това да значи да загубим доброто си име и 
достойнство пред обществото. Тази подготовка започва със 
съживяване на качественото новозаветно християнство в нас 
днес - огън, който да запалим в нас, който никой да не може да 
угаси. 

•  Трябва да позволим тази наша мисловна нагласа да роди 
подходяща църковна структура и да приветстваме отново 
новозаветните домашни църкви, защото те не само ще запазят 
църквата жива, но ще й позволят да благоуспява и расте дори 
при натиск и гонение. 

След това трябва да обмислим последствията от това решение, да се 
молим ние и нашите семейства, църкви, организации и съработници и 
да обърнем ухото си към Бог, за да чуем Неговото водителство и да 
предприемем необходимите мерки. Сега. 
Менонитите в Етиопия 
Най-експлозивният растеж на Менонитите в Етиопия започва, когато 
им биват отнети два от считаните за стълбове за растежа: църковните 
сгради и пасторите. 



Известна е историята как Менонитската църква в Америка извършва 
мисионерска дейност в Етиопия. През 1982 година църквата Meserete 
Kristos Church наброява около 5 000 члена. След това на власт идва 
комунистическо правителство. То конфискува всички църковни сгради 
и собственост и хвърля в затвора повечето църковни водачи. 
Менонитската църква, почти по правителствен указ, приема миряни 
за водачи и започва да се събира по домовете. Но вместо да забавят 
църквата, драстичните мерки на комунистите имат противоположен 
ефект. След десет години Менонитското движение нараства до 50 000 
души. Най-експлозивният растеж на Менонитите в Етиопия започва, 
когато им биват отнети два от считаните за стълбове за растежа: 
църковните сгради и пасторите. “Сега имаме добър план от две стъпки 
за растежа на църквата, където и да било” бяха шеговитите думи на 
един пастор в края на един семинар. “ Затворете всички църковни 
сгради и любезно помолете всички пастори да си вземат дълга 
отпуска!” 
Кога започна гонението? 
Въпреки че Божият народ, пророците и благочестивите царе винаги 
са били заплашвани и гонени, гонението в дните на Новия завет не 
започна случайно. “А Савел одобряваше убиването му. И в онзи ден 
се надигна голямо гонение срещу църквата в Ерусалим; и те всички, с 
изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и 
самарийските области” (Деян.8:1). В Деяния 7 глава Стефан 
проповядва своята проповед пред религиозните власти и почти 
всичко, което каза, бе приемливо за тях, докато не стигна до една 
тема, постави пръста си в една рана, позволи си да докосне една 
гореща тема, която бе царят на всички табута. Когато чуха това, 
“сърцата им се късаха от яд и те скърцаха със зъби срещу него... 
изкрещяха със силен глас, запушиха ушите си и единодушно се 
спуснаха върху него... и го замеряха с камъни”. Какво чуха, което ги 
накара да полудеят така? Каква ужасна тема засегна Стефан? Той бе 
казал: “Но Всевишният не обитава в ръкотворни храмове.” Стефан бе 
поставил под съмнение сърцевината на тяхната вяра, храма, 
религиозната сграда. Въпреки че скинията и храма, и поклонението 
извършвано в тях бе в центъра на старозаветната религиозна 
практика, Новият завет открива едно напълно различно измерение на 
поклонението, при което Духът на Бога напълно се разграничава от 
камъните. От сега насетне самите хора са храма (1 Кор.3:16, 6:19). 
Какви са последствията от това за стария храм? “Един, по-голям от 
храма, е тук” (Мат.12:6). Той е заместен от телесния храм (Йоан 
2:19-21). Затваря се главата за каменните храмове и поклонението в 
него и се отваря нова глава. Поклонението не се извършва вече в 
Ерусалим или Самария, в специален “Божий дом” като шатри, святи 
места или сгради, не е пред святи символи като каменни олтари, а “с 
дух и истина” (Йоан 4:23,24), защото Бог е дух и истина. Завинаги са 



си отишли храмовете. Дори на небето няма да има храм, защото Бог 
Всемогъщи и Агнето са храма” (Откр.21:22). Когато Исус говори със 
самарянката, тя веднага заговори за религиозното поклонение, нещо 
близко до сърцето й. “Ние се покланяме на този хълм, а вие казвате, 
че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме. Кой е прав?” 
“Никой”, отговори Исус. “Идва часът и сега е, когато истинските 
поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина”, не на място по-
свято от другите. Цялата идея за “Божий дом” и храма като 
религиозно или свято място, обиталище на Бог сред хората Му, 
напълно липсва в Новия завет. В Новия завет Бог не накара никой да 
Му построи религиозен дом. “Небето Ми е престол, а земята е Мое 
подножие. Какъв дом ще построите за Мен, казва Господ, или какво е 
мястото за Моя покой?” (Деян.7:49). Той иска да съгради нас в 
духовен дом, църквата, и да ни направи част от своето домочадие. 
Религията – сърцето на проблема 
“Религията е за невярващите; това е заниманието на безбожните,” 
казва швейцарският теолог Карл Барт. Религията е какво хората 
правят от Бога; християнството е какво Бог прави от хората. 
Следователно християнството не е религия. Тя е жива връзка с живия 
Бог. В мига, в който християнството стане религия, то умира. Думата 
“религия” идва от латинската дума religare и буквално означава да се 
завържеш, да пуснеш котва на сигурно място, за да не бъдеш 
повлечен от течението на живота в незнайни и опасни води. 
Религията се опитва да стигне до Бог и да хвърли котва на безопасно 
място в духовното пространство и започва с цената на всичко да пази 
непоклатимостта на тази котва. Не само че религията не вижда, че 
Христос е сторил вече това за нас: тя не иска да го види. 
Религиозният човек отсича дърво в гората, изсича идол, слага го пред 
себе си, пада пред него и възкликва “Спаси ме” (Ерем.10). Той прави 
собствени уговорки с духовния свят и ако е много изобретателен или 
влиятелен дори основава нова религия за взаимодействие с Бога на 
този свят. Религията иска да играе на сигурно с духовните неща. 
Колкото по-несигурен е някой в себе си, толкова по-невероятно 
количество време и енергия ще влага, за да защитава своите 
религиозни убеждения и свещени крави, за да не се открият 
дълбоките му съмнения и да загуби достойнството си. Религиозните 
хора имат нужда от ежедневно уверяване в нещата, които им носят 
несигурност, нужда да докоснат недосегаемото. Религиозните хора 
искат да чувстват Бог, да чуват Бог, да отпиват от него, да вкусят от 
него, да го приобщят и в крайна сметка с удоволствие да го 
притежават и да го поставят на трон и да го приберат в някой сейф, 
да спуснат тежката метална врата и да скрият ключа под дюшека. 
След това ще наемат свят духовник да надзирава светилището за 
добри пари. После ще построят религиозен дом около идола, сейфа и 
свещенника, ще го посещават веднъж в седмицата, ще оставят 



дарения и ще молят за благословение. Така религиозните хора си 
създават свой храм, защото те са мозъкът на това творение и 
всъщност знаят, че те самите са седнали на трона. Това са най-
лошите им притеснения. Но че са били измамени от дявола, който 
копнее да отнеме хвалението от Бог по всеки възможен начин дори не 
им е идвало на ум. Религиозните хора обичат да изпитват вълнение, 
когато участват в религиозни ритуали със свещи, свята музика, 
камбани, които всяват респект; те биха защитавали своите 
религиозни традиции и обичаи до край и биха спорили, без да влагат 
дори логика, защото всъщност те спорят в защита на това кои са те 
самите. Коренът на проблема е, че дълбоко в себе си те знаят, че са 
загубени без Бог, но са твърде горди да си го признаят, поради срама 
от приятели, семейството и обществото. Никой не им е казал, че има 
начин да се справят с греха и гордостта чрез кръста на Исус Христос. 
Дълбоко несигурните хора са най-идеалният пазар за застраховки. 
Дълбоко несигурните хора в сферата на религията биха си купили 
почти всичко от религиозния търговски представител – направи това, 
онова, другото – за да се сдобият поне с чувство за сигурност. В 
Исляма например не съществува идеята за сигурност в спасението, 
освен, по думите на някои хора, ако не умреш в Свята война. Дори 
след спазването на всички религиозни закони няма гаранция, че 
Аллах ще те допусне в рая; просто може да не е в такова настроение 
в деня на твоята смърт. Това прави хората много несигурни, а много 
несигурните хора са идеалният пазар за застраховки. Дълбоко 
несигурните хора в сферата на религията ще купят почти всичко от 
религиозните търговски представители – направи това, онова, 
другото – за да се сдобият поне с чувство за сигурност. Религията в 
крайна сметка е фалшиво поклонение, псевдо-святи вярвания и 
ненужни обряди, вдъхновени, подкрепяни и защитавани от “духа на 
този свят”. Мнозина библейски учители са изтъквали, че има връзка 
между религията и блудницата от Вавилон, “опита с кръвта на 
светиите .... защото всички нации пиха от виното на гнева на нейното 
блудстване... и земните търговци се обогатиха от могъществото на 
нейния разкош” (Откр. 17:6, 18:3). 
Тъй като всеки човек е роден грешник (Пс.51; Рим. 3:23), всеки има 
наранена съвест и знае, че е съгрешил пред Бога. Лесното 
успокоение за наранената съвест е религията, която е като вродена 
черта във всеки един човек. Светът бушува от религия, дори тя да 
идва под формата на агностицизъм и либерализъм, последователите 
на които се вкопчват в тях с горещ религиозен устрем. Не е 
необходимо да правим каквото и да било, за да станем религиозни; то 
е в нас, естествено е и ни напада без дори да осъзнаваме, като лош 
дух, който надига глава, когато всички спят. Религията се надига 
както статичната енергия, когато ходим с пластмасови обувки по 
килима. Нужна е силата на Святия Дух, постоянно апостолско и 



пророческо служение, постоянно обучение на светиите, за да бъде 
запазен нерелигиозен, бодър и внимателен дух, за да бъдем свободни 
от религията и свободни в Христос да се покланяме с дух и истина. 
Ако аз бях дявола и исках да попреча на християните да бъдат 
ефективни свидетели за Исус, със сигурност щях да изпратя срещу 
последователите на Исус най-смъртоносната чума на тази планета: 
религията. Щях да търся най-слабите членове на църквата – които 
понякога изглеждат най-силните! – да прошепна в умовете им 
древните, изпитани и доказани думи “Наистина ли Бог каза?” (Бит. 
3:1), да подкопая вярата им в Божието слово и самия Бог, да им 
отворя апетит за повече сигурност, власт, слава и велико име – и 
после да ги нахраня с отровата на религията. Какъв успех за дявола, 
ако може да прокара най-висшата демонична хитрост: да преследва 
църквата в името на църквата, да преследва Божиите хора в името на 
Бог и да накара дейците на организираната религия да потопят 
главата на органичното Христово тяло във вода и да я натискат там, 
колкото е възможно по-дълго. Установявайки домашните църкви, ние 
трябва да внимаваме зорко за появата на религиозни култове около 
специални имена, уж ефективни ритуали, традиции, морални закони, 
духовни опитности и методи, псевдо святи форми за поклонение и 
религиозни опитности, които се постановяват като норма. Ние 
буквално трябва да “заземяваме” всяка религиозна енергия, която се 
надига като статичното електричество като идваме пред Христовия 
кръст и молим Исус да ни освобождава индивидуално и корпоративно 
от религиозния дух и да ни изпълва отново със Святия Си Дух, докато 
земята се напълни с познанието за Господа, “вярващите станат писмо, 
четено от всички човеци” и “многообразната Божия премъдрост бъде 
разкрита черз църквата” (виж Ефес.3:10), чрез простички и 
свръхестествени домашни църкви, където Божиите хора споделят 
живота си с Бог и един с друг. Тези домове буквално ще променят 
земята. Също трябва да разберем, че в дните, когато Стефан говори 
против храма, не само Савел и неговите хора бяха разпалени от 
кръвожаден фанатизъм, но буквално целият ад се бе развилнял. 
Сърцевината на религиозната и демонична система да държи хората в 
слепота и невежество – и следователно загубени за вечността – бе 
подложена на пряка атака. 
Безпрецедентен растеж, безпрецедентно гонение 
Когато Божият Дух възкреси и буквално превъплъти тялото на Исус в 
неговата органична и първоначална форма, и когато Исус, главата на 
църквата, възстанови апостолските и пророчески принципи на 
църквата ще настъпи безпрецедентен и експлозивен растеж на 
домашните църкви в много народи. Безброй хора ще бъдат спасени и 
вградени в църквите, богати и бедни, от града и от селото. Но и за 
миг не бива да забравяме, че заедно с последната жетва, която Исус 
предрече ще се увеличи и гонението както никога преди, защото 



дяволът ще осъзнае, че църквата наистина става сериозна. Църквата 
е структурирана и оборудвана с онзи жетварски инструмент, от който 
дяволът се страхува най-много и който, в продължение на 2000 
години, се е опитвал да изличи от планетата: простичкото, 
нерелигиозно Божие домочадие под формата на домашни църкви. 
Това глобално движение, появяващо се от сянката на историята и 
религиозните традиции, има силата да се изправи срещу “портите на 
ада”, духовните препятствия и религиозни мисловни нагласи. Тези 
порти (Матей 16:18) могат да бъдат изтълкувани като дяволския 
еквивалент на “красивата врата” на храма, където куцият човек бе 
изцерен, след като Петър и Йоан се молиха за него (Деян.3). 
Външният двор на храма не е самото светилище; то беше първият 
етап в храма. По същия начин “портите на ада” може да са вход и 
силно охранявана врата, които да държат хората в гигантската 
чакалня на ада, място, където ако не се случи нищо, милиони ще 
умрат и ще изчезнат в безбожната адска вечност. Както казва 
американската молитвена застъпничка Синди Джейкъбс “Църквата 
трябва да завладее портите на врага.” Както Исус предсказа, тези 
порти няма да устоят и да задържат пленниците си завинаги. Ние 
трябва да сме готови за момента, в който това ще се случи. Нашето 
видение, готовност, гъвкава структура трябва да бъдат подготвени за 
неизвестен брой хора, които Самия Бог ще реши да прибави към 
Своята църква. Както във времето на Елисей (4 Царе 3,4), ние трябва 
да “направим в тази долина трап до трап” и “да поискаме съдове от 
нашите съседи”, така че Бог като види нашата вяра да излее водата 
Си, за да напълни траповете и маслото Си, за да напълни съдовете. 
ГЛАВА СЕДМА. 
НЯМА ПРОГРЕС БЕЗ ПРОМЯНА 
Изкуството на прехода или как да се предпазим да не правим 
новото със силата на старото 
Един камилски керван се движел из пустинята. Изведнъж забелязали, 
че един човек от кервана липсва. Намерили го седнал под едно дърво 
в оазиса, през който последно били минали. Когато го попитали защо 
е изостанал от кервана, той казал: “Моето тяло се движеше толкова 
бързо на това пътуване. Трябва да изчакам духа си да го настигне.” 
По подобен начин много християни разбират, че техният дух 
изпреварва твърде много настоящите реалности. Като във видение 
или сън изведнъж се чувстват отделени от познатия живот, носейки 
се над планини и пустини, водени към непознати земи от Духа. Когато 
се събудят от своето видение или сън, те чувстват копнежа да отидат 
там, където не са ходили преди. Те изживяват класическото 
напрежение между видението за бъдещето и реалността на 
настоящата ситуация. Това като че ли се случва на много християни 
що се отнася до природата на църквата. Мнозина чувстват нуждата 
телата им да настигнат духа им и структурите да подхождат на новото 



качество църква, което откриват. Да погледнем обратно илюстрацията 
за загубения керванджия: духът им е отишъл далеч напред в 
бъдещето и си почива под едно дърво в оазиса, докато тялото им 
продължава да се изнурява под пустинното слънце и желае да го 
настигне. Водачът на една деноминация ме попита веднъж след един 
семинар: “Аз съм 100 процента убеден за домашните църкви. Но 
деноминацията, която ръководя, е основана на традиционния 
църковен модел. Какво да направя сега?” Той бе видял ново видение 
за църквата, но като отговорен водач виждаше настоящите реалности 
и осъзнаваше, че неговите структури трябва да догонват това 
видение. Почти на всяко събиране или конференция, посветени на 
органичната домашна църква, се повдига неизбежно един и същ 
въпрос: “Аз разбирам какво искаш да кажеш и съм напълно съгласен 
с теб. Но моята църква е основана на традиционния модел. Как да 
променя системата, без да разруша църквата?!” Наричам този въпрос 
така “Как да прекося реката, без да си намокря краката?” Можем ли 
да постигнем прогрес без истинска промяна? Аз мисля, че не. 
Болезнената част обаче е, че всяка промяна ни засяга лично. Тя 
разстройва рутината и традициите. Но ако искаме да наблюдаваме 
появата на нови неща в и чрез църквата, трябва да сме готови на 
лични промени първо, после в семейството и на трето място в 
служението. След семинар в една азиатска страна, водачът на една 
деноминация дойде при мен със следния въпрос: “Аз лично 
пастирувам църква. Какво предлагаш да направя?” Часът бе десет 
вечерта. Бях прекарал целия ден в разговори с една група пастори и 
се носехме по зелена моравка към нашите спални. Доста непринудено 
отвърнах: “Знаеш ли какво? Ще спра пастируването в традиционния 
смисъл на думата. Ще приема в твоя случай, че ролята ми е повече 
апостолска, ще оставя службата, ще освободя ръцете си и ще стана 
баща и учител за новото поколение основатели на домашни църкви.” 
“Това е отговорът, който търсих последните седем години!” възкликна 
той. Не всяко ново нещо е добро и не всяка промяна е полезна. 
Въпреки че това е доста позната история, аз харесвам много 
следващото писмо, защото то отразява не теологични убеждения, а 
философия, която не може да види добрата и необходима промяна, 
защото иска да запази статуквото: 
31 януари 1829 година 
До президента Джаксън 
Каналната система на тази страна е заплашена от разпространението 
на нова форма на транспорт, наречена “железница”. Федералното 
правителство трябва да запази каналите поради следните причини: 
1.Ако лодките бъдат подменени от “железницата”, ще се стигне до 
сериозна безработица. Капитани, готвачи, шофъори, механици, 
язовирни надзиратели ще останат без препитание, да не говорим за 
многобройните фермери, които сега са заети с отглеждането на сено 



за конете. 2.Строителите на лодки ще пострадат и производителите 
на въжета за теглене, на камшици и муниции ще бъдат лишени от 
насъщния си. 
3.Каналните лодки са жизненоважни за защитата на Съединените 
щати. В случай на очаквани неприятности с Англия, каналът Ери би 
бил единственото средство, чрез което бихме могли изобщо да 
придвижваме провизии, толкова необходими за воденето на модерна 
война. Както може добре да знаете, господин президент, 
“железопътните” влакове са дърпани с огромната скорост от двадесет 
и четири километра в час от “машини”, които освен че заплашват 
живота и сигурността на пътниците, пресичат местностите с голям 
грохот и тътен, подпалвайки реколтата, плашейки добитъка и 
ужасявайки жени и деца. Всемогъщият никога не е възнамерявал 
хората да се движат с такава прекършваща гръбнака скорост. Мартин 
Ван Бурен, Управител на Ню Йорк 
Четири фази на смяната на гледната точка 
Ако искаме да видим практически промени, първо трябва да се 
промени гледната ни точка. Гледната точка е начинът, по който 
виждаме и тълкуваме света според вграден принцип или мироглед. 
Промяната на гледната точка е процес, който обикновено преминава 
през четири фази: 
1.“Търсете я!” Смяната на гледната точка обикновено започва, когато 
нашият собствен светоглед претърпи криза, която може да е свързана 
и с лична криза. Кризите раждат съзидателност. Без задаването на 
целенасочени и смислени въпроси, без изгарящо търсене на нови 
отговори няма да има възможност да приемете дори нова идея, да не 
говорим за нова гледна точка. Фалшивата удовлетвореност е най-
големият враг на промяната. Обикновено смяната на гледната точка 
започва с криза, при която нашият безопасен и смислен свят, 
традиционното ни обяснение за нещата просто се разпадат. Тази 
криза може да бъде предизвикана от злополука или откровение, 
негативно или положително преживяване, което просто не може да 
пасне към нашия свят. Китайската дума за криза е wu-wei и означава 
промяна, но също и възможност за началото на нещо ново. 2. 
“Проповядвайте я!” Във втората фаза намираме това, което сме 
търсили. Аз я наричам “фаза еврика”, защото обикновено този момент 
от смяната на гледната точка е придружен от побеждаващо чувство 
на въодушевление и вълнение на откривател. Откриваме, че сме 
разперили ръце и ококорили очи относно нашето ново откритие и 
искаме да кажем на всеки с почти евантелизаторски или 
апологетичен патос. Всъщност ние откриваме само част от истината, 
фрагмент от нещо голямо, но нашето търсене за момент ни е 
заслепило за цялата картина. Жадували сме твърде дълго и 
откривайки кладенеца искаме да пием, и пием, и пием. Това е най-
опасната фаза на смяната на гледната точка, тъй като нашето 



вълнение може да ни доведе до неразумни и наивни думи и дела, 
които са трудни за поправяне. 3.“Живейте я!” В тази трета фаза ние 
символично сядаме, спираме да се кокорим от удивление и се 
превръщаме в интегрална част от нашата новооткрита гледна точка. 
Спираме да проповядваме и да я защитаваме и започваме да я 
живеем. 4. “Учете другите!” Тази последна фаза ни превръща в 
интрумент на промяната, помощници на другите да открият гледната 
точка, която ние сме открили и самите те да направят необходимите 
промени. 
Три възможности за промяна 
Една от най-унищожителните трудности, с която човек може да се 
сблъска е да се опитва да направи новите неща със силата на 
старите. То е като да проповядваш демокрация от високоговорителите 
на военен кораб на колонизираща нация. Поученията на Исус за 
новото вино в стари мехове и нова кръпка на стара дреха са 
кристално ясни. Той казва, че две радикално различни системи като 
старо и ново вино не могат да бъдат смесени, без това да повреди и 
виното, и меховете. Същият принцип е валиден и за новата кръпка на 
стара дреха (Мат. 9:16,17). Това ни предлага три възможности за 
промяна. 
1.Никаква промяна изобщо Продължавай напред без промяна. Остани 
в рамките на твоята структура, поддържай я, разширявай я, работи 
чрез нея, защото разбираш, че промяната е твърде скъпа, твърде 
смущаваща, твърде болезнена или просто твърде страшна и 
несигурна. Бог ще те благослови. Не всеки има пророческо или 
апостолско служение, безстрашие да променя “чувствителни” хора и 
неща. Дай най-доброто от себе си да използваш структурата си за 
добро и поддържай близки взаимоотношения – отворени врати и 
мостове за комуникация – с тези, които са направили друг избор. 
Може да имате нужда един от друг в идните дни. Може би Бог ще 
отвори врати за съдействие в бъдещето с хора, които ще помогнат на 
теб, църквата ти, организацията или деноминацията да стане готова 
за промяната. Подготви се отсега за този ден. 2. Опит да се постигне 
компромис Опитвай се да тъчеш на два стана. Изливай ново вино в 
стари мехове или старо вино в нови мехове и се опитвай да живееш в 
два свята. От всичко, което съм видял, това е сигурна рецепта за 
провал. Може да навлезеш в преходна фаза – и никога да не я 
напуснеш. 3. Подготовка за промяна Духът ти може да е отишъл много 
напред. Сега структурата трябва да го догони. 
Не по примера на “Титаник” 
Най-добрата и радикална промяна може да е като започнем всичко 
отначало. Един пастор стана на един семинар и каза: “ Това означава, 
че трябва да закрием всички църкви!” Той беше съвсем сериозен. Но с 
десетхилядна църква това съвсем не е лесно. Да направиш промяна 
от една настройка на друга означава преминаване от един лагер в 



друг. Има много начини това да стане; всичките са опасни и 
скъпоструващи; отнемат време и въпреки това понякога са 
неуспешни. Различни компании харчат милиони долари за 
предвиждане и осъществяване на промени, които ще ги задържат в 
бизнеса или ще им отворят нови пазари. Консултанти по мениджмънт 
и промяна като Том Питърс изкарват 50 000 долара на ден за един 
семинар за изпълнителни директори. Има обаче промени, които не 
променят нищо. Те ни помагат да успокоим умовете и чувствата си, 
създават временното усещане, че постигаме нещо, но те са безобидни 
като буря в чаена чаша вода. Някой може да реши да боядиса 
молитвения дом с различен цвят, да премести пианото от дясно 
вместо от ляво; да се слее с друга подобна организация. Наричам 
този вид промяна “Примера на “Титаник”. Когато “Титаник” се блъсна 
в айсберг, разместване на мебелите, пребоядисване на кораба или 
дори реструктуриране на каютите нямаше да донесе полза. 
Стойността им щеше да е само козметична и напълно безсмислена, 
тъй като корабът потъваше в дълбочините. 
Вчерашният революционер често е днешния църковен баща 
Трябва да отбележим, че повечето промени в историята не са били в 
резултат на безопасни демократични процеси, а на доста 
небалансирани личности, радикални във всяко отношение. Малко 
нововъведения или истински, радикални промени са постигани на 
събрания на комитети и бордове; повечето са предизвикани от хора с 
видение, които виждат това, което никой друг не вижда, казват това, 
което никой не се осмелява да каже и правят това, което е 
“забранено” или табу в дадения момент. Много от вчерашните 
революционери като Лутер, Бут, Уесли или Хъдсън Тейлър са се 
превърнали в днешните уважавани стълбове на църквата. Мнозина от 
тях са поставили началото на църкви или движения, които днес са 
толкова огромни и административно сложни, че статистическата 
вероятност тези организиции или църкви да поверят правото на 
решение в ръцете на един визионер е минимална. И все пак 
промяната започва от хора и ти може да си този мъж или жена. 
Насърчавам ви да започнете в своята лична или организационна 
област, независимо дали е голяма или малка. Започнете с това, което 
е налице. Джордж Бърнард Шоу каза веднъж: “Разумният човек се 
съобразява със света; неразумният непрестанно се стреми да 
съобрази света със себе си. Следователно всеки прогрес зависи от 
неразумния.” В този смисъл колко неразумни се осмеляваме да бъдем? 
Пет модела за преход 
Освен радикалния подход към промяната, а именно да се започне 
всичко от начало, има пет различни начина за преход. 
1. “Windows 95” Добре известната компютърна програма Windows 95 
ви позволява да правите промени в нейната конфигурация, което 
определя начина, по който компютърът възприема себе си и извършва 



вашите програми. Смяна в конфигурацията е като смяна на данни във 
вашия паспорт. Ако желаете новите промени в конфигурацията да 
работят правилно, софтуерната програма ще ви изпрати съобщение: 
“Трябва да рестартирате компютъра си, за да стане ефективна 
промяната.” Щом рестартирате компютъра , новата конфигурация 
започва да работи и компютърът ви променя стила си на работа. 
Когато се променя и се прави преход от един църковен модел към 
друг, може да се наложи да сложите край на настоящата си работа и 
да рестартирате според новата “конфигурация”, а именно нови 
ценности. Този подход ще ви позволи да приключвате с всяка фаза 
внимателно, да променяте основата, качеството и върху тях да 
изградите структура с необходимите параметри. 
2. “Плацдарменият принцип” на пророческите 20 процента Този 
подход ще включи внимателно подбрани двадесет процента от хората 
от вашата църква, организация или деноминация, които чувствате, че 
са най-способни, подходящи и надарени да водят вашата църква или 
организация към ново бъдеще. Те ще построят “пророчески 
плацдарм”, база, която впоследствие ще расте с присъединяването на 
нови хора. Създайте една или няколко домашни църкви с тях. 
Живейте и моделирайте принципа с тях и за тях, без да докосвате 
съществуващите структури или да променяте нещо в тях. За известно 
време, което може да е до 6, 12 или 18 месеца, вие ще ръководите 
паралелна структура, съвместно съществуване на стария и новия 
модел. Щом успеете да установите нов стил на поведение и видите, 
че вашите избрани 20 процента са възприели гледната точка и вървят 
напред, овластете ги да умножават принципа като самите те започнат 
да въвеждат нови хора в него. Често те ще превеждат хората до 
другия бряг малко по малко, ще ги запознават с новия църковен 
модел, докато на другия бряг останат само нежелаещите да прекосят. 
Тогава ще обявите началото на нова фаза, ще дадете заповед за 
маршируване в нова посока и ще спрете да гледате през рамо към 
брега назад, където винаги ще има такива, които просто не са готови 
да прекосят. Ще трябва да ги оставите там, защото знаете, че пътят е 
напред. Всяка промяна има своите четири групи хора: първо, малка 
група “пионери”, които живеят на върха на мачтата и виждат това, 
което другите дори не искат да видят; второ, малко по-голяма група 
от “лесно приспособяващи се”, които отрано приемат ново видение, 
ако то е подкрепено от достоен свидетел. Третата група е голяма 
група от “бавно приспособяващи се”: те приемат новите неща само 
ако са вече приети и са новия закон. На четвърто място е последната 
и също значително голяма група от “тежкоподвижните”, твърдите 
традиционалисти, които като че ли винаги помнят “месото и лука на 
Египет” и не се променят каквото и да става. Безсмислено е да ги 
чакате да приемат промяната. Те няма да я приемат. Те са в “шок от 



бъдещето”, както го нарича Алвин Тофлър, страхова парализа, която 
обзема тези, които се чувстват победени от промяната. 
Дори християни традиционалисти могат да издигнат в култ духовните 
си предци. Това е култ, защото привържениците му почитат хора, 
които са им завещали ритуали, вярвания и традици, повече от самия 
Исус, който прави всичко ново. В почти всяка църква или 
организация ще намерите хора, за които традиционните ценности от 
миналото са по-важни от желанието да постигаш нещо ново, да си 
пророчески настроен и готов за промяна. В много азиатски и 
африкански народи има култ към предците; така и християни 
традиционалисти могат да издигнат в култ предците си. Това е култ, 
защото неговите подръжници почитат хората, които са им завещали 
обичани ритуали, вярвания и традиции повече от самия Исус, който 
прави всяко нещо ново. Може би е необходимо да имате умствената 
нагласа, че вие и вашата църква в крайна сметка ще ги загубите. Те 
няма да бъдат загубени за Божието царство, а ще намерят друга 
група или ще основат своя собствена. 
3.Морфоза - безшевният преход “Морфозата” е почти незабележимата 
промяна от една картина в друга, с толкова фини преходи, че 
процесът е почти незабележим. В контекста на църковната промяна, 
този процес цели да смени един модел с друг, без да загуби и един 
човек и да направи промяната колкото се може по-гладка, с нужната 
пасторска загриженост. Новият модел става стъпка по стъпка. 
Рисковано е обаче, защото е все едно да превърнеш кон в заек, 
докато той бяга в галоп. Най-уязвимият момент е когато старият 
модел вече не е валиден, а новият не съвсем очевиден. Плюс това се 
прибавят и безкрайните дискусии и опити да бъдат убедени 
традиционалистите, затова този метод се препоръчва само на 
надарените със свръхестествен хумор, пасторско търпение и 
пророческа мъдрост. Може да минете през няколко етапа: 
въвеждането и преподаването на нови ценности; постепенно 
въвеждане на нови принципи за поведение; смяна на ръководството 
според новите принципи; разполагане върху нова основа и започване 
на нов градеж. За малка църква или организация до 100 души този 
процес може да отнеме от 1 до 3 години. За средна църква или 
организация (100-500) този процес може да отнеме от 3 до 5 години. 
За голяма църква или организация (над 500) този процес може да 
отнеме между 5 и 8 години, че дори и повече. 
4. Зад гърба им Този модел е за по-отчаяните и смелите. Той се 
извършва тайно, като много изобретения, които са се постигали при 
строга секретност от страх да не бъде открадната идеята или 
клонирана прибързано. При този метод започвате от нула, без да 
включвате своята църква или организация изобщо в новото 
начинание. Правите го на другия край на града, в друг град, зад 
гърба на вашата група казано по друг начин. Това ви предоставя 



възможност за нов експеримент, без да смесвате духовните гени и 
структури и възможност лично да наблюдавате новия експеримент. 
Може да възложите част от работата в традиционната църква на други 
хора, за да имате повече свободно време. Когато новото дело се 
разрастне на определен етап, запознайте двете общности една с 
друга. 
5. Стилът от Хонг Конг: мулти-структурни църкви или организации 
Както евангелието е динамично и чудесно, отразяващо Бог, който не 
е посредствен в никое отношение, така и ние трябва да избягваме да 
институционализираме посредствеността като “балансирана смесица” 
от добро и зло. Последно решение следователно може да бъде да се 
опитате да работите според два различни ценностни принципа по 
едно и също време, които старателно държите настрана един от друг, 
за да не смесите две несъвместими неща. Много съборни църкви са 
въвели много и различни начини на хваление, но организирани от 
една и съща църква. Някои, като Holy Trinity, Brompton, an Anglican 
church of London, предлагат традиционното богослужение и малко по-
късно служба със семейна атмосфера, като двете имат за цел да 
достигнат различна аудитория. Други, като Tilehurst Free Church в 
Рийдинг, Великобритания, предлагат клетъчни групи за тези, които ги 
предпочитат и традиционните църковни богослужения за 
предпочитащите традиционния модел. Наричам този подход 
хонгконгски подход, защото той наподобява системата на “една 
държава, две системи”, при която Китай и Хонг Конг функционират с 
едно правителство, но две административни системи. Едната е 
основана на социалистически, другата на капиталистически ценности. 
Това може да е временен компромис, но понякога компромисът е по-
добър от разцеплението. 
Идеи от света на бизнеса 
При бизнеса в един бързо менящ се свят с постоянно развиващи се 
пазари и продукти и разцвет на технологията, промяната е 
единствената възможност. Мениджмънт консултантите знаят, че ако 
една компания не е способна да се нагоди към промяната и да 
изпревари конкуренцията, скоро ще е вън от бизнеса. Не се поддавам 
на наивни опити да сравнявам църквите с компании, защото то е като 
да сравняваш ябълки с портокали. Бизнес успехът и стратегиите за 
максимална печалба са доста различни от това да следваш Божия 
Агнец и да носиш своя кръст; църквата и бизнесът се градят на 
съвсем различни основи и преследват съвсем различни цели: Мамон и 
Бог. Но има области, които се покриват, особено в организацията на 
видимата част на църквата. Можем да си позволим да надникнем 
набързо от другата страна на оградата, за да видим как “децата на 
света” , както ги нарича Исус, се справят с нещата. Езикът в бизнеса 
относно прехода и промяната е категоричен: “Това, което ви е 
направило успешни в миналото, няма да успее в бъдещето. Това е 



краят на света” казва Том Питърс в своята книга “Кръгът на 
новаторството” (Tom Peters, The Circle of Innovations). Затова трябва 
да “мислим като революционери, а не като еволюционисти. 
Постепенността е най-злият враг на новаторството”, твърди той. 
Кипяща свръхактивност в църквите, както и в бизнеса, често може да 
е прикритие за дълбоко вкоренена несигурност. Джим Атърбек казва 
следното в своята книга “Усвояване динамиката на 
новаторството” (Jim Utterback, Mastering the Dynamics of Innovation) 
за хората, които не са готови да се променят поради нови 
технологични открития: “ Те отказват да направят какъвто и да е опит 
да разберат нововъведението и все повече се вкопчват в старите 
продукти. Това води до подем на продуктивността и представянето, 
което може да доведе старата технология до нечути висини. Но в 
повечето случаи това е знак за наближаваща смърт.” Питърс казва 
“По-важно от посещението на още един семинар за “новоокрития” 
може да е закупуването на гумичка, с която да се изтрият погрешни 
мисли и учения, които са препятствие за развитието. Дори трябва да 
заболеем от “стратегическа загуба на паметта”. “Проблемът никога не 
е как да запомним новаторски идеи в главата си, а как да забравим 
старите”, казва Дии Хок, създателят на VISA. Според Питърс много 
компании се нуждаят от Главен унищожителен директор, чиято 
работа е редовно да руши ненужни структури и процедури, 
предотвратявайки култ към личността, редовно да води на заколение 
свещените крави, които са се вмъкнали да пасат и да осуетява 
осъществяването на наивни планове, защото шефа на фирмата е 
влюбен в продукт, който никой друг не харесва. 
Благославяйте всички 
В търсенето на съвършенство, нови продукти и успехи “големината на 
вашето видение е равно на големината на кошчето ви за боклук.” 
Визионерите в бизнеса са особено продуктивни, но в по-голямата част 
от времето произвеждат ненужни отпадъци, докато в един златен 
момент те раждат безценно нововъведение, което променя курса на 
историята. Затова трябва да “благославяме всички”, да насърчаваме 
новаторите, визионерите, усъвършенствувателите и на пръв поглед 
хаотичните търсачи на невъзможното, “смотаняците”, почти 
неумеещите да общуват гении, които постоянно работят в своите 
лаборатории като Бил Гейтс, основателят на MICROSOFT, която е една 
от най-влиятелните компании в света. Когато Тим Питърс бива 
поканен да консултира фирма с големи затруднения, той казва, че “ 
само за секунди знам отговора. От 150 служители, 144 са на възраст 
между 48 и 59 години. Наричам ги ВБМ – Възрастен бял мъж. Те 
говорят по един начин, миришат по един начин, обличат се по един 
начин, хранят се с еднаква храна и мислят еднакви мисли.” Нищо 
чудно, заключава той, че в тази еднообразност няма творчество – и 



никаква място за видение, защото всеки зорко наблюдава и 
контролира другите. 
Глава осма 
ВСЯКА ПРОМЯНА Е ПРАКТИЧНА 
Последната крачка, която искаш да направиш определя 
следващата 
“Това означава, че трябва да променим почти всичко, което правим!”, 
възкликна един добре познат мисионерски водач в Индия, след като 
чу за домашните църкви. Не всичко обаче ще се промени, когато 
започнем да изграждаме домашни църкви. Вечното евангелие, 
неговото съдържание, живата духовност и много качествени 
прозрения, до които църквата е стигнала в миналото и на които ни е 
научила, ще останат и трябва да останат. Ако сериозно се замислим 
за домашните църкви обаче, това ще доведе до сериозни теологични 
и практични последствия за църквата, за църковния растеж, за 
основаването на църкви и също за мисиите. “Истината никога няма да 
нарани една справедлива кауза”, каза Махатма Ганди. Тази книга не е 
с цел да критикува някоя конкретна църква. Ние трябва да надраснем 
това. Всички ние сме призовани с истинска любов и уважение един 
към друг да бъдем част от отговора, а не да останем част от проблема. 
Много християнски водачи са съгласни, че здравият разум и дори 
мисионерската статистика ни показват, че дори всичко, което 
църквата прави днес да се умножи по 10, пак няма да доведе до 
сериозна промяна що се отнася да превръщането на народите в 
последователи. Понякога съм смаян да видя области от служението, 
които като че ли никога няма да бъдат променени за добро, 
независимо колко емпирично знание и истина вложим. “Колко глупаво 
е да правим нещо, преди да сме узнали фактите!” казва една 
поговорка. В много държави населението ще расте по-бързо от 
църквата; евангелизирането ще носи краткотраен успех; църквите ще 
застаряват; структурата трябва да бъде променена; мнозинството 
хора не са благонастроени към любимия ни вид църква; дори големи 
евангелизаторски програми и проекти едвам разравят пръстта, ако 
сравним резултатите с огромната цифра на населението днес. 
Стоят ли свещени крави на пътя на Агнето? 
Няма да е първият, нито последният път, когато Божият народ остава 
глух за Божиите истински намерения, докато танцува около златно 
теле. Много водачи днес са съгласни, че истинските пречки за 
напредъка на Божието царство са предимно в нашето мислене, а не 
нещо отвън. Ключовите проблеми на църкви и мисии днес, според 
твърденията на мнозна, не са нито пари, нито “–измите” на деня, но 
лежат “в твърдата почва на собствените ни глави”, където са скрити 
никога не подлагани на съмнение идеи, аксиоми и човешки традиции, 
които са ни станали толкова скъпи и святи, че да посегнеш на тях за 
мнозина е “ерес”. Това е “синдромът на святата крава”, при който на 



вид свещени животни (духовни идеи) блокират пътя пред Божия 
Агнец, като си позволяват да спят на улицата и да карат хората да ги 
заобикалят или да предизвикват улични задръствания, когато някое 
от тези мили животинки реши да застане в средата на главния път и 
да се прави на незаинтересовано. Вместо “да приемаме кравата” 
пасивно, трябва да натиснем клаксона; и може би, кой знае, кравата 
да се отмести, пътя да се очисти и животът да продължи. 
Платете цената 
В християнството в домашните църкви част от цената, която трябва да 
се плати е да спрем да поставяме ударението върху индивидуалната 
свобода за сметка на колективното ни покорство пред Христос. Ако 
искаме това, което Христос иска, ние няма да имаме желание вече да 
правим това, което всички други правят и както и когато си пожелаят, 
несъобразявайки се с обществото, в което живеят. Не можем да 
продължаваме да наричаме нашите домове просто ”наши” или да се 
отнасяме към нашите коли само като към “наши”. На Запад животът на 
много християни е основан на кариерата, телевизора, хобито, 
независимостта и домашните любимци, подсладен с християнско 
поведение под формата на посещение на църковно богослужение, 
молитва преди хранене и слушане на християнска музика. Това не е 
много по-различно от живота на средностатистическия западняк, 
където в една доживотна оргия на индивидуализма почти всичко е 
подчинено на постигането на лична сигурност, успех и забавление и 
дори индивидуален духовен растеж. В незападния свят ние трябва да 
превъзмогнем пристрастяването към погрешни приоритети, където 
семейната чест и принадлежността към клана или племето често стоят 
непоклатимо пред принадлежността ни към Бога; и където силната 
култура за запазване на репутацията затруднява изповядването на 
голата истина и признаването на греховете един пред друг, и където 
разговорите и понякога целия живот остават само на една любезна, 
религиозна повърхност. С други думи, без промяна на самите нас, 
която започва с покаяние, разпъване на егото и на някои от нашите 
културни ценности и навици, с отказването от егоцентричния начин 
на живот и безболезненото съобразяване с този свят няма да има 
изкупителна сила, с която да докоснем и да транформираме нашите 
общества с евангелието. Християнството никога не е било евтино: то 
винаги струва живота ни. Почти 2000 години хората се опитват да 
измислят удобен компромис, двустранна победа за целите на Божието 
царство и духа на този свят. В резултат тъжните последствия от 
съюзяването ни със света, за да сме модерни и съвременни, са 
станали закостеняла част от начина, по който възприемаме църквата 
и я осъществяваме на практика: превърнали са се в част от нашето 
наследство и уважавана традиция и сега може да е трудно и 
болезнено да ги преосмислим. Посланието на Павел по този въпрос е 



кратко и просто: Откакто станах последовател на Христос, старият аз 
повече не съществува, но Христос живее в мен. 
Унищожаване на двойствените стандарти 
Както всеки пастор на традиционна църква знае, не само че е много 
лесно, но и често срещано е сред неделните християни да живеят 
според двойстен стандарт, да имат таен, втори живот, скриван с 
години от погледа на пастора и църквата, да таят дребни грехове с 
години, без никой да знае за тях. Това също е и поради факта, че от 
168 часа в седмицата християните от традиционните църкви с две 
събрания на седмица прекарват около три-четири часа от седмицата 
заедно. Това просто не е достатъчно за съвместен живот и 
придобиване на ценностите на Царството, за изграждане на дълбоки 
взаимоотношения, за създаване на ученици и полагане на живота си 
един за друг. Християнството в домашните църкви ще намали 
значително този компромисен начин на живот, който се опитва да 
извлече най-доброто от двата свята, защото ще ни направи 
задълбочени участници в ежедневния живот на общността и ще ни 
помага да изпитваме здравословна отговорност и отчетност пред 
другите. Това ще ни струва скъпо. Но ако нашият начин на живот е 
посветен на спасението на реални хора от реален ад, тогава си 
струва. 
* * * 
Някои практически следствия 
Тук искам да изредя кратък списък на най-важните практически 
последствия от съществуването на домашните църкви и на някои 
ключови въпроси, на които ще трябва да отговорим, когато започнем 
да изграждаме домашни църкви. 
Ще спрем да правим църква и ще станем църквата 
Ще спрем да ходим на църква и ще станем църквата, седем дена в 
седмицата. Църквата ще престане да бъде организирана неделна 
дейност и ще се превърне в съвместен, органичен, местен начин на 
живот на християните. 
Църквата отново ще докосва всяка област от живота и ще бъде 
“холистична” 
Когато църквата отново стане част от ежедневния живот, всички 
области на живота ще бъдат докоснати и трансформирани от Бог. 
Евангелието на Царството отново ще намери израз чрез “думи, дела и 
чудеса”, отразявайки триединния и свят Бог Син, Бог Отец и Бог 
Святи Дух. 
Край на паричния проблем 
Много традиционни дейности за основаване на църкви и мисионерски 
движения имат един значим ограничаващ фактор – парите. Те имат 
нужда от пари за евангелизационни дейности, за закупуване на 
място, за наем или строеж на специална сграда, за пасторска заплата, 
за прилични офиси. А после са нужни пари за столове, озвучителна 



система и шрайбпроектор. Не е така при домашните църкви. 
Домашните църкви не отнемат пари; те събират пари, които могат да 
подпомогнат финансово петкратното служение, което на свой ред ги 
подпомага духовно. Домашните църкви нямат нужда от нает 
професионален пастор: всеки човек с характера и качествата на 
презвитер е подходящ. 
Край на липсата на водачи 
След парите, вторият зов на християнската църква е “Не ни стигат 
водачите!” В типичната съборна църква има нужда от голям брой 
гении, които могат да се справят с разнородните видове програми, от 
проповядването до поучаването, венчаването и погребването, 
свиренето на орган, събирането на пари, организирането и 
провеждането на големи и малки събрания и провеждането на 
библейски уроци по всяко време на деня. С преминаването към 
домашно устройство на църквата, светът ще се изпълни с 
потенциални водачи, защото няма да има необходимост вече от 
професионални водачи, които да пасват на структурата и ще имаме 
структура, която е подходяща за всички хора. Това също ще разреши 
глобалния проблем с духовната безработица. Понастоящем около 70 
процента от всички християни са духовно незаети, без начин да 
влязат в църковната система, въпреки че водачите в тази система 
продължават да надават вик за повече водачи. В една домашна 
църква всеки ще има участие и духовна задача. 
Край на проблема със сградите 
Вместо да имаме проблем с нови сгради, покупка, наем или лизинг, 
ние ще можем да използваме това, което вече има в изобилие: домове 
от всеки вид и форма. Ще използваме съществуващите домове с 
наличните им удобства, за да могат те да се възпроизвеждат. 
Ново качество на покръстванията 
Много традиционни църкви организират евангелизации и програми, 
за да може повече хора да посещават църква. Статистически 1 на 
всеки 100 човека “взели решение за Христос” ще започне в 
действителност да посещава църква. Това означава, че християните 
губят 99 от 100 “новоповярвали”. Това не само че е скъпо, измерено в 
хора и пари, но също говори и за ниско качество на покръстванията, 
родени от такива дейности. Вместо да превръщат отделните духовни 
търсачи на молители-папагали – “Повторете след мен, за да поканите 
Исус в сърцето си” – домашните църкви ще създадат възможност за 
повече “покръствания на базата взаимоотношения”, често на цели 
домове и семейства, които взаимно ще си помагат да “останат 
покръстени” и по-нататък. За да има качествено покръстване, твърди 
Дейвид Посън в своята книга Нормалното християнско новорождение 
(David Pawson, The Normal Christian Birth) е нужно лично покаяние, 
лична вяра, лично изпълване със Святия Дух и кръщение. Много 
различна от прибързаната атмосфера на евангелизаторски събрания и 



срещи за новоповярвали, домашната църква ще може да предложи 
естествена среда и да повиши качеството на покръстванията, да 
намали проблемите в църквите, родени от половинчати покръствания 
и да подобри цялостното качество на църквата в дадено място. 
От врата на врата 
“Не ходете от врата на врата!” каза Исус (Лука 10). И въпреки това 
много евангелизаторски дейности имат за основа на своята 
методология и стратегия ходенето “от врата на врата”. Това има много 
сериозни последствия. В Лука 10 глава Исус изпраща учениците си 
“двама по двама”, без пари и им заръчва да намерят човек, 
“разположен към мир” в селото. Те трябва да влезат в неговия дом и 
заедно с този “трети член” могат да образуват ядрото на домашната 
църква. И там трябва да ядат и пият каквото им предложат. Храненето 
и пиенето заедно е важно средство за отъждествяване с дадена нова 
група. Ако ценим това, което те ядат, те може да оценят това, което 
имаме да им кажем. Много християни днес взимат пакетиран обяд за 
своите евангелизаторски събрания в селата, понеже нямат доверие, 
че селяните ще ги нагостят с чиста и здравословна храна. А как тези 
селяни да се доверят на своите гости за вечния си живот? В много 
общества гостоприемстовото се счита за заръка от Бога; ако дойдат 
чужденци в това село и почукат на вратата, дълг на даденото 
семейство е да приюти чужденците. Ако обаче чужденците бъдат 
забелязани да напускат първата къща и да чукат на следващата, 
селяните могат да си направят следните две заключения: нещо 
ужасно лошо има в първата къща, че да не може да приюти 
чужденците или тези пришълци не са гости в действителност, а 
търговци, престъпници или членове на окултна група. И в единия и в 
другия случай търговците може да спечелят няколко души, но да 
загубят селото. “Евангелизаторското ходене от врата на врата” 
обикновено извлича хората от контекста им: то чука на много врати, 
за да привлече малка група от хора. Апостолско-пророческото 
основаване на църкви обикновено действа на противоположния 
принцип: то прониква и започва от малцината, за да достигне 
множествата. По-важно е да бъде открита (и тук идва ролята на 
пророка) подходящата къща, в която да останем, отколкото да чукаме 
на много врати. Първо установете качествена домашна църква и 
превърнете тази миролюбива къща в острие и плацдарм от който да 
направите последователи в цялото село или град. 
Ще последва ново определение за мисиите 
В сърцето на по-голямата част от традиционните и съвременни мисии 
стои съборното схващане за църквата. От този статичен център ние 
“отиваме” до тези, които са в близост до “църквата”, опитваме се да 
ги накараме да “идват на църква”, и наричаме това евангелизиране. 
Ако правим това в друга държава или от другата страна на значими 
социални или етно-езикови бариери го наричаме мисия. Ако 



домашната църква се превърне в центъра на нашето мисионерско 
разбиране, статичната църква ще спре да набира и изпраща мобилни 
специалисти, “мисионерите”, и ще започне да се самоизпраща като 
започне да действа според апостолските принципи. Църквата, в най-
добрия смисъл на думата, отново ще стане мисията, изпращача и 
изпратения едновременно. Ще започнем да изпращаме най-жизнените 
единици на църквата, които със своята ДНК могат да променят 
всичко, до което се докоснат и да внедрят своето духовно послание 
във всяка култура и език. Принципът на действието им ще 
наподобява вирусна инфекция, при която вирусът вмъква своя 
собствен генетичен код във всяка клетка приемник, до която се 
докосне, и я трансформира по своя собствен образ. Мисиите ще 
придобият функциите на кваса, които не изпраща информирани 
посланици: изпраща себе си. Вместо да водим повече хора в 
църквата, ние ще занесем църквата до хората. 
Повече действия, по-малко актъорска игра 
Съборната църква е настроена за сценично представяне. Ударението 
се поставя върху “провеждането” на срещата, “изнасяне” на 
посланието, “изпълняване” на функциите, “честване” на ритуалите. 
Крайното заключение е, че при наличието на толкова много зрители 
структурата изобщо не е пригодена за създаване на последователи. 
Тя се предава на актъорска игра, изпълнявайки действията без 
чувства, на изпълнение на външни форми без вътрешно съдържание, 
докато зрителите остават празни и прикрити зад кимания с глава в 
залата, викане на Алелуя и амин. Въпросът дали някой върши добро 
или играе ролята си добре може да бъде отговорен като върнем 
църквата към нормалния й живот, настрани от изкуствено провеждани 
срещи. Резултатът? Автентичността и авторитетът й на даденото място 
нараства, сред самите й съседи. Това ще снижи актъорската игра и ще 
увеличи истинското действие. 
Комбиниране на локалните и регионални действия, духовен 
LAN и WAN 
Когато компютри бъдат свързани в една мрежа чрез кабел или 
телефонна линия, се образува или LAN (локална мрежа – Local Area 
Network) или WAN (регионална мрежа – Wider Area Network). 
Локалната мрежа може да е част от регионалната мрежа. Такъв е и 
принципът за развитието на домашните църкви. Локална мрежа от 
взаимнозависими домашни църкви (LAN) ще се свърже с по-широка 
мрежа от домашни църкви (WAN) в дадения регион, град или 
държава; те могат да правят обмен на служители и да работят заедно 
в стратегическо сътрудничество за постигане на мащабно основаване 
на църкви. 
Нова ера за достигането на мюсюлмани, хиндуисти и будисти 
Не е тайна, че при настоящата структура и устройство на църквата, от 
подръжниците на други религии само отхвърлени хора и такива от по-



низши касти се присъединяват към църквата като изключенията са 
болезнено малки. Все повече християни осъзнават, че самото 
устройство на църквата е най-голямата част от проблема. За много 
мюсюлмани, хиндуисти и будисти самото влизане в църковна сграда 
представлява духовен, културен, социален и философски проблем. 
Домашните църкви със своя семеен характер, който съответства на 
семейния манталитет на споменатите три религии улесняват хората, 
възпитани в мюсюлмански, хиндуистки и будистки общества да 
следват Исус Христос подобаващо. Днес вече виждаме, че от всички 
възможни църковни структури домашните църкви засега имат най-
голям потенциал да се развиват сред мюсюлмански, хиндуистки и 
будистки общества. Много християни например са се опитвали да 
доведат мюсюлмани до църквите. Домашните църкви ще ни позволят 
да занесем църквата до мюсюлманите. 
Благоуспяване в социалистически и комунистически култури 
Традиционната църква не е успяла да спечели вниманието и 
вълнението на интелектуалците, атеистите, социалистите и 
комунистите. Какви лозунги издигат тези групи? За преразпределение 
на богатствата, споделяне на ресурсите и справедливост за всички. 
Всички те са новозаветни ценности, които традиционната църква 
проповядва, но не винаги живее. Комунизмът като идеология е все 
още силно привлекателен днес поради ударението, което поставя на 
несправедливостта, правата на бедните, преразпределението на 
богатствата, ако е необходимо и чрез сила. Лениновият комунизъм 
говори за “власт за народа”, но резултатът бе узурпиране на властта 
от елитарно малцинство, което смирено се “изкачи на върха на 
пирамидата”. Като християни ние трябва да избягваме романтичната 
версия на “ранния комунизъм” и мечтателните му песни и емоции, 
защото християнството също говори за власт на хората, но то 
предлага Божествен начин за упражняването й, наречен “църква”, 
където властта на Бога се изявява чрез скромната служба на смирени 
презвитери и членове от петкратното служение. Проблемът при 
комунизма е, че той не се занимава с коренния проблем на 
корупцията - греховната природа на човека и хората, които 
“преразпределят богатствата” са толкова грешни, колкото тези, от 
които взимат богатствата; обикновено резултатът е повече корупция 
и диктатура. Споделянето на материалните и духовните ресурси и 
липсата на водачи-диктатори в домашните църкви ги прави особено 
ефективни в настоящи и бивши социалистически общества като 
Русия, Куба, Китай, Виетнам и Етиопия. В много отношения 
комунизмът е неволен стратегически съюзник, подготвящ умствената 
нагласа на хората за масивно нашествие на домашните църкви. Ако 
социалистическите и комунистическите правителства продължават да 
се провалят в осъществяването на “комунистическия рай”, домашната 
църква, без много пропаганда, може да изпълни задачата. Тя може да 



направи на местно ниво това, което правителстото не може да 
направи на национално. Домашната църква дава отговор на 
въпросите на социалистите и подсигурява подходящата структура, 
защото е намерила разрешение за корена на проблема. 
Въодушевлението ще нарастне 
Много по-малко хора в традиционните църкви са мобилизирани за 
истинско служение отколкото в малките домашни църкви. Дори в 
традиционна църква под 100 души, показва едно изследване на 
Кристиан Шварц, само 31 процента от хората са заети в служение, 
съответстващо на духовните им дарби. В една по-голяма църква тази 
цифра е само 17 процента. Всеизвестен факт е че заангажираните 
хора са щастливи хора, а незаангажираните бързо се отегчават. 
Домашната църква е способна незабавно да привлече всички хора и 
да ги заангажира. Резултатът е повече въодушевени хора. 
Въодушевените хора благоуспяват, а благоуспяващите хора 
привличат. 
* * * 
Внимание към няколко практически въпроса 
Ако искаме да видим промени, може да се наложи да правим нови 
неща. В утвърждаването на домашните църкви ще трябва да обърнем 
внимание на няколко практически области. Ето списък на някои от 
тях. 
Поставяне на семейството отново в центъра на църквата 
Западният християнски свят и светско общество са насочили своето 
внимание към индивида за сметка на семейството. Стабилни и 
сигурни традиционни семейства, дори и с един родител, който се 
грижи за дома и децата са много по-стабилна социална единица от 
днешните бездетни с години семейства, които изкарват две заплати и 
които може да се присмиват на християните и да презират техните 
традиции, но свършват с разбити бракове и похабени тела заради 
кратък живот в лукс. Когато си родят деца, обикновено ги превръщат 
в несигурни, разстроени и агресивни личности. Тези почти сирачета 
израстват без мир и покой, оставени сами на себе си, докато техните 
родители преследват успешна кариера или социално положение. 
Семейството е пожертвано на олтара на икономическия и социален 
успех и само църквата може да сложи край на този кръг, защото тя е 
намерила по-добър и човечен начин на живот, не за Мамона, а за Бог. 
Здрави взаимоотношения между мъжа и жената в семейството са 
основополащи за домашната църква. Моят приятел Кари Тьорма от 
Whole Marriage Ministries във Финландия вярва, че “трябва да насочим 
вниманието си към най-важното взаимоотношение в света, това 
между съпруг и съпруга, за да създадем здрава основа за църквата и 
обществото. Който може да се грижи за брака си и за семейството си, 
може да се грижи и за църквата.” Едно от най-добрите неща, които 
един баща може да направи за децата си е да обича майка им. 



Атмосферата на домашната църква позволява да се появят истинските 
бащи и майки и да бъдат заздравени семействата. Децата дават своя 
принос в домашните църкви със своята естественост, омекотяват 
твърдостта им, разплакват ги и ги разсмиват, смиряват и удивяват. 
Затова може да се окаже, че основаването на църквата започва от 
взаимоотношението между съпруг и съпруга и възстановяване на 
семейството. 
Изграждане на структури, които укрепват хората 
Исус им даде власт и ключове и първите ученици преобърнаха 
древния свят с главата надолу (Деяния 17:6). Ние християните не 
черпим сили един от друг, а от Бог. Нашата работа тук на земята е да 
помогнем на другите да дадат най-доброто от себе си. Сърцето на 
Великата заръка е правенето на ученици, а правенето на ученици е 
да направим другите силни, както Бог е направил нас. Срещнах се с 
един млад и динамичен пастор, който служеше при “мощен Божий 
служител”: той водеше службата вярно, изпълняваше всичко, за 
което бе помолен и смирено служеше на главния служител. Никога 
обаче не му бе възложена реална отговорност. След шест години той 
бе изчерпан, готов да напусне, празна черупка, обезсилен. Той смени 
работното си място, озова се в друга църковна мрежа, където 
главният пастор веднага забеляза потенциала на този млад човек и 
как той може да се включи в неговото собствено видение и стратегия. 
От тигана младият човек падна в огъня. Той не бе обучаван и 
укрепван; той бе използван. Ако ние не обучаваме другите и не ги 
укрепваме, както Исус направи, накрая започваме да ги 
експлоатираме за нашите собствени цели, дори и да обличаме тези 
неща в духовни думи. Ако традиционната съборна църква не носи в 
ядрото си стремежа да прави ученици от хората, тя няма да може да 
изгради структури, които обучават и укрепват другите, а още по-
малко цели нации. Качеството определя структурата, която от своя 
страна определя количеството. Систематичната липса на обучение ще 
прави хората безсилни. Ако традиционната структура не обучава и не 
укрепва, какво прави тогава? 
Как да укрепим другите Как да ги експлоатираме оставете ги да 
функционират давайте им функции вярвайте в тях накарайте ги да 
вярват във вас делегирайте власт изисквайте подчинение 
насърчавайте Божия план за тях направете ги част от вашия план 
инвестирайте в тях използвайте ги обичайте ги и им го казвайте 
обичайте задачата повече от хората давайте им каквото имате 
взимайте това, което те имат обсъждайте с тях проповядвайте им 
прекарвайте свободно време с тях изисквайте уговаряне на среща 
дайте им ключовете сега дръжте ги, докато се пенсионирате служете 
им оставете ги да ви служат хвалете ги приемайте благосклонно 
техните похвали насърчавайте съвършенство в тях демонстрирайте 
съвършенството си пред тях 



Обучението на ученици е сърцебиенето на Великата заръка и то 
трябва да стане жизнена част от служението ни. Домашните църкви и 
петкратното служение са определеният от Бога начин да правим 
ученици и да укрепваме другите – и така всички народи. Ние трябва 
да правим това не инцидентно, а принципно, да решим да изградим 
структури и дори стратегии, които спомагат за правенето на учиници 
и тяхното укрепване на местно, регионално, национално и дори 
интернационално ниво. 
Укрепете по-възрастните и немощните 
Един от начините да укрепим другите е като обърнем внимание на 
считаните за слаби в нашия подчинен на успеха и посветен на 
младите свят. Десет процента от хората по света страдат от немощи и 
недъзи. Вместо да се опитваме да правим настоящата църква по-
достъпна и отворена за немощните – да ги доведем на църква! – ние 
трябва да направим точно обратното - да занесем църквата в дома на 
немощните. Ние трябва да насърчим и обучим немощни хора, които 
не могат лесно да напускат дома си да го превърнат в домашна 
църква. Така не само че ще прибавим десет процента от населението 
на света към списъка на основатели на църкви и презвитери, но 
вероятно няма да намерите по-ентусиазирани радетели за тази идея. 
По същият начин ние не трябва да насърчаваме само умни млади хора 
между 18 и 30 години, които вече се радват на вниманието на 
обществото, а и по-възрастните. Тъй като насочеността на 
традиционната църква често е към програми, няма голяма нужда от 
възрастни хора. Ако ние обаче подготвим и укрепим възрастните хора 
да станат презвитери на домашни църкви, много от тях ще 
благоуспяват, така както и църквите в техните домове. Няма да ни е 
излишна осветена мъдрост и сиви коси в работата ни в църквата. Те 
ще станат дядовци с видение! 
Спрете да прекопирате, започнете да въплъщавате 
Исус бе азиатец, а не европеец. Повечето християни са съгласни, че 
нямаме нужда от приспособена към конкретната ситуация, но в 
същността си западна църква в Азия, Африка или Латинска Америка. 
Всяка нация трябва да изгради свой собствен църковен модел, 
въплъщавайки Христос отново в своето време, култура и земя. 
Адаптирането на западния модел е бил полезен мисионерски похват в 
миналото, когато евангелието и западните форми на църква били 
пригодени да паснат на местната култура и език. Сега когато 
църквата буквално е разпространена и се развива в почти всички 
култури по света, ние трябва да позволим тя да намери своята 
собствена изразна форма, градски и селски вариант, и да изпраща 
мощно послание към конкретната култура. 
Промяна на традиционните форми на поклонение 
Мисиите съществуват, защото липсва поклонението. Когато 
изливането на Духа замести храмовите ритуали и принципи за 



поклонение на Стария Завет, християните бяха призовани да се 
покланят на Бог “с дух и истина”. Има опасност обаче да 
пренебрегнем факта, че истинското новозаветно поклонение е 
свързано повече с вдъхновено от Духа покорство (Рим.12:1,2), 
отколкото с музика и пеене на песни за “поклонение”. Нашето 
поклонение трябва да е свързано с непоколебима готовност да 
предадем живота си, тялото си, имота си, семейството си, къщата си, 
приятелите си, всичко, за да видим как знанието за Господнята слава 
покрива земята, както водите покриват морето. Може да е много 
подходящо да възстановим някои новозаветни форми на поклонение 
като това например да прострем себе си на земята в израз на 
безмълвно възхищение и възхвала на Бога (Мат.28:9, Откр.4:10), 
показвайки Му, че сме готови дори да дадем живота си за Него в 
покорство на Неговия призив – без да забравяме да пеем песни за 
Него. Изрази като “Да прекараме време в поклонение” или “Нека 
застанем в поклонение”, означавайки да се изправим и да изпеем 
няколко песни, съвсем не са толкова полезни, колкото звучат, защото 
това е неправилен израз. “Важно е да отбележим, че Новият завет 
никъде не споменава поклонението като най-главната причина 
християните да се събират заедно – те се събират за взаимно 
насърчение и назидание (1Кор 14:26, Евр.10:24,25) – а говори 
повече за това как, а не къде и кога да се покланяме”, казва Питър 
Игнатиус от Християнското общение в Мадрас. Новият завет никога не 
говори за срещите на църквата като за служба за поклонение. 
Поклонението, накратко казано, не е толкова какво правим, а как го 
правим; не толкова какво казваме или пеем, но каква жива жертва 
сме. 
Въвеждане на по-високо ниво на посвещение 
Тайните общества са процъфтявали и продължават да процъфтяват 
заради любопитството на хората към неизвестното, тайното. Те искат 
да са част от нещо специално. Християнството в домашната форма е 
било тайно общество. И сега е и вероятно ще стане отново тайно или 
полутайно общество. Това изисква по-голямо внимание как влизат 
нови хора в църквата и означава, че ще е необходимо да изискваме 
по-голямо посвещение от всеки, който иска да стане част от дадена 
местна църква. Все пак това е посвещение да станеш член на духовно 
семейство и да споделиш живота си с другите, което е голямо 
посвещение, много повече от посвещение за членство в доброволен 
клуб, където е достатъчно да посещаваш от време на време. 
Интересно е, че вместо да се струпат, където са безусловно приети, 
броят на хората е по-голям там, където се изисква по-голямо 
посвещение, за да си член на дадена група. Един пастор в Германия 
каза “Проповедите в моята църква са на високо интелектуално ниво и 
не всеки ще успее да разбере проповядваното.” Това накара много 
хора да дойдат от чисто любопитство да видят дали проповедника бе 



прав. Колкото по-тясна е вратата, като че ли толкова повече хора се 
опитват да се промушат през нея. С повишаването на посвещението 
нужно за присъединяване към групата се повишава и качеството на 
самата група. 
Възстановяване на църквата по примера на племенното 
устройство 
След като бяха изгонени от Едемската градина, дома, който Бог 
направи за Адам и Ева, човечеството остана без дом. Мястото, където 
хората и техния Създател Бог трябваше да се срещат, бе затворено за 
тях. Това накара сърцето на човека да копнее за дом и обяснява 
стремежа на всички нас да имаме дом, крепост, семейство и род, 
убежище, където да сме в сигурност и безопасност, където да имаме 
идентичност – и където, може би, да забравим за момент, че Бог ни е 
изгонил от Своето присъствие. “Човекът е животно, което живее в 
племе”, пише Питър Марш в книгата си “Племена”: 
Древното население на земята се състояло главно от ловци, които 
образували групи, за да решат проблема с оцеляването. Около 
дружина от 6 до 8 ловуващи мъже се образувала една типична група 
от 20-25 души, включваща жените и децата. Тази бройка се оказвала 
достатъчна за ловуване, но не и за социална дейност като брак 
например. Идеалното население на тези селищни единици 
обикновено се установявало на 500 мъже, жени и деца и така се 
появявало племето, включващо обикновено 20 ловни дружини, всяка 
състояща се от около 6 семейства. 
Социалната идентичност означава да знаем кои сме по отношение на 
други хора. Много учени виждат произхода на основни форми на 
човешко поведение в областта на териториалност, брак, роднински 
връзки, табута, социални взаимоотношение и др. да се коренят в 
племенната форма, която, казват те, все още е дълбоко вкоренена в 
човечеството. Затова те не могат и не бива да бъдат потискани; те са 
много първични. Тези племенни принципи се появяват автоматично, 
независимо дали наблюдаваме традиционните или съвременни 
племена, ловни дружинки или футболни хулигани, командоси или 
престъпници, профсъюзни работници или терористи, бой скаути или 
спортисти. Всички те се подчиняват на еднакви правила. Виждаме 
съвременни племенни тенденции навсякъде: в комитетите, журитата, 
отборите и отрядите; съвети, правителства, бордове, клубове, тайни 
общества, протестни групи, кланове и институти, детски банди, 
училищни сбирки и фен клубове. 
Вождови и безвождови племена Антрополозите определят “племето” 
като сбор от групи хора, които споделят общи форми на реч, основни 
културни характеристики и обща територия. Те се срещат в две 
различни форми: ацефални (без глава) племена, които нямат един 
водач и централизирана власт и всички възрастни са част от органа 
за вземане на решения и имат равен статус; вождовите племена, за 



разлика, имат ясна, централизирана власт под формата на вожд и 
изграждат пирамидална структура на властт. 
Ритуали за присъединяване Присъединяването, момент на преход от 
един етап в живота към друг, към дадено племе обикновено има 
четири етапа. Първо, имаме външен човек, който не е част от 
племето. Той се отнася с подозрение към племето и племето е учено 
да се отнася с подозрение към външните. Следва етапа на новака, 
когато човек влиза в изпитателен и тренировъчен период, обикновено 
придружен от символични смъртни ритуали като обрязване, изолация 
и други форми на символично умъртвяване на присъединяващия се, 
при които той става мъртъв за нормалния живот на племето. Чрез 
страдания и смели дела новакът декларира своето посвещение и 
показва кураж. Третата фаза е приветстване на бившия новак като 
пълноправен член на племето. Четвъртата и последна фаза е когато 
пълноправния член на племето започне сам активно да присъединява 
нови хора към племето и се грижи за непрекъснатостта на този цикъл. 
Този основен принцип все още се наблюдава в традиционни и 
модерни племенни структури. 
Изпитания при присъединяването Когато нови момчета дойдат в 
училище или първокурсник влезе в университет или армията, 
обикновено биват прекарани през някаква форма на унижение или 
изпитание, за да покажат от какъв материал са скроени. Чак тогава 
биват приети в академичното племе или стават “едно от момчетата” в 
съвременните въоръжени сили. Младежките банди често изискват 
вероятния бъдещ член да покаже от какво е направен, преди да бъде 
приет в племето. Често трябва да извърши престъпление, като кражба 
на ябълка или кола, за да издържи теста. Така новото попълнение е 
обвързано с групата чрез съучастничество в незаконна дейност и над 
него виси една неизречена заплаха: ако напуснеш племето, светът ще 
узнае за твоето престъпление. Много настоящи племена, като 
модерните тайни общества, имат доста груби обряди за приемане на 
нови членове, като например завързване на въже около врата им като 
символ на съдбата, която ги очаква, ако някога предадат тайните на 
обществото или им биват поставяни татуировки. Масонството, 
основано през 1717 година, днес има почти 500 000 члена само в 
Англия, които се събират ежемесечно – не въпреки, а поради техните 
“архаични” ритуали при присъединяването. 
Домашните църкви използват най-доброто от устройството на племето 
Съборната църква в стандартен размер от 80 до 150 посетители е 
една от малкото структури, които нарушават племенния манталитет и 
пренебрегват дълбоко вкоренени чувства и традиционни навици. Тази 
структура не съответства на вкоренени племенни принципи и 
ограничава естествеността при изграждане на взаимоотношения и 
социална идентичност. Църквата е или твърде голяма за органичния 
живот в малка група, или твърде малка, за да е удобно “селище” за 



членовете си. Църквата се опитва да превъзмогне това с помощта на 
силна организация, твърдо ръководство или строго структурирано 
поклонение. Когато обаче броят на членовете на християнска 
общност достигне до 20 или 500, двата полюса в племето – ловната 
дружинка или селото - специални социални и племенни промени 
влизат в действие, които иначе биха били бездейни. Домашните 
църкви и общи богослужения могат веднага да задействат социалните 
характеристики на “малката ловна дружинка” от около 20 души, а 
другите нужди да бъдат посрещнати на събиранията на 
общоградската църква. Християнството също има своите приемни 
обреди като кръщението и споделянето на материалното 
благосъстояние с общността. Дори има и християнски еквивалент на 
дребните престъпления, които съвременните банди изискват от 
бъдещите си членове, за да принадлежат към племето. Това е 
изповедта на греховете. Ако някой изповяда греховете си пред 
домашната църква, той може да загуби репутацията си пред света и 
да умре за двойствения живот, но ще бъде приет с благодат, прошка и 
любов от новото духовно племе. Връзките между клетъчните църкви 
наподобяват структурата на вождовите племена, докато домашните 
църкви и тяхната плоска структура наподобяват безвождовите 
племена. Това може да е една от причините защо клетъчните църкви 
изглеждат по-подходящи за култури с вождово устройство на властта, 
а домашните църкви за демократични култури. 
Да сменим формите си на обучение 
Тъкмо бях започнал да поучавам около 200 пастори и евангелизатори 
в една африканска държава веднъж, когато токът угасна. Избрах шест 
ученици (тези, които владееха английски най-добре) и помолих 
останалите да се молят един за друг. След това обясних на моите 
шест “ученика” простичък урок в рамките на 15 минути. След това ги 
помолих те да изберат шест ученика и да им кажат точно това, което 
аз бях казал. След това 36 ученика на моите ученици трябваше да 
изберат по шест ученика (вече бяха обхванати 200 души) и да им 
предадат същия урок отново. След това попитах един човек от 
последното поколение, който бе приел урока чрез учители от две 
поколения, да се изправи пред нас и да повтори цялото поучение – на 
висок глас. Когато поучението беше правилно, хората вдигаха 
палците си нагоре; ако беше вмъкнал или беше научен на нещо 
неправилно, палците се обръщаха надолу. Не само че беше забавно и 
спести ток, но 43 души от присъстващите на практика поучаваха и 
можахме да видим кои са надарени и кои, да кажем, се нуждаеха от 
повече молитва. Колко всъщност сте запомнили от класната стая в 
училище, където учителят обясняваше предмета пред целия клас и 
вие старателно си водехте записки, за да не се провалите на 
следващия тест? Това е може би най-неефективния вид преподаване 
познат на човечеството, но въпреки това така сме свикнали с него, че 



го прилагаме навсякъде, дори и в живота на църквата. Ако искаме да 
променим качеството на преподаването и научаването, ние трябва да 
променим нашите структури и да преминем от статичен към кинетичен 
обучителен процес. В Новия завет начинът на поучение е насочен към 
промяна на стила на живот чрез промяна на ценностите. Тъй като 
домашната църква е структура, основана на създаването на 
последователи, там е мястото, където да започнем да се учим взаимно 
на истински живот, а не да пием с биберона един предмет след друг. 
В еврейската традиция съществуват така наречените училища за 
мислене на равините. Целта е да се научат да мислят и да използват 
една от дадените им Бога интелектуални способности и след това да 
свързват наученото с други теми. Кинетичното или динамично 
обучение не предпочита класната стая, дълги проповеди или 
библейски уроци, а се вписва в ежедневния живот на най-
естественото място на земята, дома. В него ние можем да учим 
другите хора чрез примера си, чрез въпроси и отговори, включвайки 
всички в процеса на преподаване и научаване, стремейки се не към 
увеличаване на умственото знание, а към консенсус, взаимно 
разбиране и набиране на духовен моментум. 
Глава девета 
КСК 
Ценностите и съдържанието са на първо място, методите и 
плановете на второ, а растежът и бройките на последно: как да 
мислим според формулата Качество- Структура – Количество 
КСК: Качество-Структура-Количество 
Има едно чудесно северноафриканско ястие, наречено кускус, което 
се приготвя от брашно, месо и зеленчуци и обикновено се яде седнал 
на земята с кръстосани крака в палатка около голяма купа, като се 
правят малки топчета кускус с ръка и се слагат в устата. Когато съм с 
моите приятели в Судан и е време за хранене, обикновено се 
нареждаме на опашка за храната си. На двама човека са пада една 
чиния и двамата ядат ориза и соса от една чиния, като си помагат с 
най-гъвкавата вилица, ръката. От време на време някой ще те потупа 
по рамото и с най-широката си усмивка ще прехвърли остатъците от 
своята чиния в твоята, знак за приятелство и уважение. Оставяйки 
слюнките ни да се смесят, ние изграждаме качествено 
взаимоотношение и ставаме близки. В много страни все още 
подпечатването на законови договори става чрез общо хранене като 
символ на взаимно съгласие. Посланието на КСК, което е съкратено 
от Качество-структура-количество е просто: реформация, 
съживление, църковен растеж и основаването на църкви като че ли 
стават в последователността на тези три стъпки, като всяка стъпка е 
зависима от предходната. Всяка стъпка е непълна – и дори опасна – 
без другите и всяка следва другата по логичен и естествен начин. 
Повече, по-добри и по-малки църкви 



Главната цел на това, което виждаме Бог да прави в момента по света 
е следното: Той възстановява фундаментално, новозаветно, 
апостолско-пророческо Качество на Тялото Си. Това ново качество 
сформира свои собствени Структури: те се раждат отвътре, а не от 
външни усилия. Тези нови структури от своя страна ще се окажат 
достойни и способни на бърз растеж и размножаване – Количество. 
Това може да означава много повече, качествено “по-добри” и – 
изненадващо за някои – по-малки църкви, отколкото сме свикнали. 
Качество 
Качеството – вече не безмълвната жертва 
Църквата винаги изпада в опасността да обърне реда и да започне с 
количество и методи, вместо с качество. Има две основни причини за 
това. Църквата винаги е изкушавана да слуша твърде много 
внушителни хора, които отвън приличат на духовни звезди и сигурни 
победители. Тяхното просто послание е: открихме магическо копче за 
бърз успех и победа в християнството. Те оказват силно въздействие 
на една депресирана църква като я подтикват към постигане на 
количество и към прокарването на евангелизаторски мега програми, с 
които да “докоснат колкото се може повече хора, колкото е възможно 
по-скоро”. Тази умствена нагласа, почти напълно чужда на Новия 
завет е силно доминирана от стремеж към голям брой и постигане на 
цели и в същността си казва на църквата да действа сега, да мисли 
по-късно; да продължава сега, да кърпи после; да напише история за 
успеха сега, да остави реформацията и качествения контрол на 
други; да бърза да спасява друг град или държава и да остави 
местните църкви да понесат укора за слабото приобщаване на 
новоповярвалите. Другата причина е просто “доларовия донор”: 
парите, дадени на мисии и евангелизатори изпълняват програмата на 
дарителя. Златното правило продължава да е валидно: този, който 
държи златото създава правилата. Според манталитета на много – но 
не всички – финансови донори днес от парите се очаква да донесат 
печалба, за предпочитане в твърди цифри и резултати. 
1930-те години – когато обемът се превърна в новия Бог 
“Някога качеството беше естествен факт от всекидневната търговия” 
пише Стийв Смит в книгата си по мениджмънт Революция на 
качеството. “И тогава, през 1930-те, надмощие взе масовото мислене. 
Първо дойде масовата продукция, после масовото обслужване: 
“Големи количества, бърза продажба”. Обемът стана новия Бог.” 
Ранните десетилетия на двадесети век също бяха времето, когато 
много от съвременните евангелизаторски операции и служения бяха 
родени и тяхната философия се вписа в духа на времето им. 
Вманиачаване в стремеж към количество и масово служение доведе 
до слепота по отношение на качеството, което е очевидно и днес. 
Смит казва още: “Много компании са в блажено невежество относно 
провала на качеството – разликата между очакванията на клиентите и 



постиженията на компанията, отчасти защото те се взират само в себе 
си (техните цифри, предимно вътрешни, може да показват 
задоволителен напредък) и отчасти защото не искат да знаят.”   
“Бързо, бързо – действай сега, мисли после! – е дума направо от ада” 
казва Франсис Шефър. Но ние често приветстваме това като 
откровение от небето. Ако вниманието към количеството замени 
вниманието към качеството, ще бъдем изкушени да използваме 
структури, т.е. средства, методи, планове, техники и проекти, за да 
постигнем единствено числен успех. Обикновено качеството е 
безмълвната жертва на това желание за екшън и стремеж към успех. 
Ние обаче като Тяло Христово няма да можем да избегнем плащането 
на цената и ще трябва да изградим качествена църква, било то сега 
или по-късно. Ако вниманието към количеството замени вниманието 
към качеството, ще бъдем изкушени да използваме структури, т.е. 
средства, методи, планове, техники и проекти, за да постигнем 
единствено числен успех. 
Улиците на Мадрас 
Нека да дам илюстрация за моя пример. Докато пиша тази книга, 
живея в Мадрас, Южна Индия. Нашият град всяка година е заливан от 
продължителни мусонни дъждове. Този потоп отмива много улици и те 
изпадат в отчаяна нужда от ремонт. Поради липса на добра 
канализационна система половината град (и обикновено и моя офис) 
се наводняват. След като дъждът спре, из целия град плъзват 
строителни работници, които запълват дупките с всевъзможни 
материали – пръст, пясък, камъни, найлонови чантички и дори 
парчета дървен материал – и поливат кръпките с щедро количество 
асфалт. Под атаките на уличното движение, слънцето и още дъжд 
тази чудесна творба от кръпки бързо се разваля, отварят се дупки тук 
и там и скоро пътят е готов за следващия мусон, който милостиво 
поставя началото на повторен цикъл. Стъпките, които се предприемат 
тук са количество (закърпване на колкото може повече дупки), после 
структурата (бързо работещи групи, които третират улиците 
повърхностно) – и жертвата е качеството. От съществено значение е 
фактът, че Индия получава щедра помощ от западните страни за тази 
конкретна цел, построяването и закърпването на пътищата й. Докато 
парите идват, този процес сигурно няма да се промени: в края на 
краищата нали постига някакви резултати. Цената за качеството, с 
помоща на субсидии от Запада, е следната: няма истински прогрес, 
само запазване на статуквото. 
Добри основи 
Въпреки че повечето сравнения не успяват да постигнат напълно 
целта си, ще сравня качеството на църквата в определени аспекти с 
качеството на една къща. Качеството й зависи от шест фактора: 

•  Характера, мъдростта и видението на архитекта 
•  Местонахождението на строежа 



•  Качеството на основите 
•  Използваните строителни материали 
•  Качеството на главния майстор 
•  Качеството и ентусиазма на работниците 
Исус ясно показа, че самият Бог е творецът, визионерът и бащата на 
църквата; самият Исус, а не някой пръстен съд, е канарата и основата 
за нея (Мат. 7:24-26; 1 Кор.3:11); и Исус вижда “подходящите хора” 
като Петър (Мат.16:18) или “човек, предаден на мир” (Лука 10:6), не 
просто някой човек, които да станат началната точка – или 
строителната площадка – за църквата. Апостолските и пророческите 
служения са създадени, за да полагат основите на църквата (Еф.
2:20); изкупените са “живите камъни”, които се сплотяват в едно (1 
Пет.2:5); и пак Исус е главният майстор (Мат.16:18), който използва 
апостолски надарени хора като Свои изкусни строители и майстори 
(1Кор.3:10). 
Кой какво гради? 
И все пак има огромна разлика между изграждането на църква и 
механичния процес на построяването на къща. Не можем просто да 
приемем “шест гарантирани принципа” и независимо от инициатора 
да направим Божия дом. Бог мъдро е обвързал целия процес със 
самия себе си. Като акт на своята благодат и суверинитет Бог си 
запазва правото да дава растежа, както желае и да открива тайната 
за този растеж когато и където си пожелае. Исус, Бог на земята, 
обобщава това в своите прословути думи: “Аз ще построя църквата 
си.” Виждам четири възможни тълкувания на тези думи и предлагам 
да бъдем благосклонни към последното. Интересното нещо е, че 
повечето от тези тълкувания са незабележими и неизречени. 
1 “Ние ще изградим нашата църква.” Ние, с нашите собствени сили и 
традиционни методи, ще изградим нашите собствени царства. 
Резултатът е ясен - религиозен култ по човешки образец. 2 “Ние ще 
изградим Неговата църква.” Това тълкувание е по-опасно от първото, 
защото то е привлекателно за деятелните активисти във всяка 
култура и намеква, че ние хората можем да построим Божията 
църква; плът може да сътвори дух, велики човешки стратегии и 
проекти ще ускорят идването на Божието царство. Резултатът 
обикновено е като при първото тълкувание, но е духовно по-
измамлив с триумфално звучене. Някои хора дори наричат този 
подход “съвременно чародейство и магия”, защото се опитва да 
използва други средства, а не Святия Дух за постигане на духовни 
цели. Резултатите много често са манипулация и духовна 
мегаломания. 3 “Исус ще изгради нашата църква.” Това тълкувание 
казва, че Исус използва своите ресурси за постигане на нашите цели; 
духът гради плът. Ние сме Божието избрано малцинство, правилната 
деноминация или група, свят – може би дори единствен! – остатък и 
сега Исус е избрал да изгради нашата църква. Тук хората използват 



Бог за постигане на човешки цели; църквата е на първо място и 
всичко останало идва след целта да се изгради една деноминация или 
организация, а не цялата всеобща църква. Исус излива маслото Си 
върху нашия огън и резултатът няма да е нищо друго освен временно 
човешко и религиозно царство. Има и друга страна на това мислене: 
ако нищо не порастне и не се получи, такава ще да е била Божията 
воля, тъй като всичко си е наред с нас. 4 “Исус ще изгради църквата 
Си.” Това тълкувание ни казва, че Исус е главният майстор и Той 
отправя открита покана към всички нас да станем Негови 
съработници (Кол. 4:11) и да Му помогнем да изгради църквата Си по 
Своя начин. Това е малко смиряващо, защото не насочва 
прожекторите към нашите човешки усилия, а по скоро към духовното 
партньорство с Исус и Святия Дух, които са старши партньори. 
Резултатът ще носи Божия печат на одобрение, защото Той е дал 
заръката да строим църквата и Неговите духовни гени са втъкани в 
нея. Духът твори дух. Само чрез Божията благодат ще можем да 
разберем, че това е единственият начин да почетем истинския 
начинател на всеки църковен растеж и успех : Божия Агнец. 

Повече от обновление и 
реформация 
През това хилядолетие голямото разделение в християнството не е 
било между деноминации, католици и протестанти, харизматици и 
нехаризматици, а между Дух и Плът, дъха на живота и зловонието на 
смъртта, между измислена човешка религия и движението на Святия 
Дух. В много страни, от векове до днес, различни съживителни 
движения се мъчат да обновят традиционните структури като 
призовават църквата да се върне към Божието слово, Духа на Бога 
или към първоначалната вяра на своята църква или деноминация. 
Когато четем за известни водачи на реформации или питаме 
изтъкнати водачи на съвременни движения, като че ли нито един от 
тези методи не постига в дългосрочен план целите, които биха 
удовлетворили всички. Отговорът може да е много по-радикален. 
Реформиране и обновяване на съществуващите структури може 
просто да не е достатъчно. Може би използваме духовен генетичен 
код и методи, които да са гениални в сравнение с тези на други 
църковни движения и течения, но да не са достатъчни според 
Божиите норми. Накратко, ако направим компромис за сметка на 
качеството, никакви количества не могат да компенсират това. 

“Върни ми църквата” 



Бог е добър и следователно поставя добри стандарти за Божията 
църква. Истинските неща са единствените, които отговарят на 
Божията норма, независимо какво място в църковната история или 
традиция е заемала някоя идея и независимо колко много хора са 
били съгласни с нея в миналото. Божието царство не е демокрация. 
Много християни днес силно чувстват, че Бог призовава църквата да 
се върне към новозаветните стандарти със здрави апостолски и 
пророчески основи. 

Когато кротките наследят 
земята 
Това на практика означава, че Бог призовава всички нас да се 
отървем от дух на незаинтересованост и да приемем дух на 
съживление; от повърхностност към дълбочина; от хладкост към 
истинска топлина; от посредственост към духовно усъвършенстване; 
от преследване на земни удоволствия към посветен живот; от 
фалшиво мирно съществуване в света към война според Божиите 
военни закони; от съобразяване с принципите на света към 
преобразяване по образа на Христос; от безсмислено и 
скъпоструващо налучкване на правилното поведение към пророческа 
прозорливост; от манталитет на заселник към манталитет на 
пришълец; от егоцентризъм към търсене на общия интерес; от 
индивидуално мислене към корпоративно мислене; от прикриване на 
греховете към живот в светлината; от гордо самохвалство към 
истинска сила в слабостта, осъзнавайки, че само кротките ще 
наследят земята, думи на Исус, които преобръщат всяка човешка 
мъдрост. 

Да бъдем нещо е по-
важно от това да правим 
нещо 
Някои от Божиите главни качества са любов, надежда, вяра, истина, 
светлина и състрадание. Същността на Бога, Неговите истински 
качества не са свързани толкова много с това, което Той прави, а с 
това, което е. Тъй като Бог първо е “великият Аз съм”, този, който е от 
“началото” и чак тогава “прави” каквото прави като израз на Неговата 
личност, така и ние сме призовани първо да бъдем и после да правим. 
Понеже Бог е любящ, Той обича. Това, което Бог прави, ни показва 
кой е той и понеже е добър Бог – качествен Бог! – Неговите дела са 



добри и от свръхестествено качество. Затова евангелието е “блага 
вест”, защото е вестта за свръхестествен Бог , който изкупва 
човечеството от ужасен грях, жертвайки Своя собствен син, за да го 
избави от непосилно робство и лъжи от ада и му дава църквата- 
място, където хората могат да живеят нов живот в Христос, пред 
което целият ад остава безсилен. Портите на ада няма да устоят 
срещу църквата, която аз строя, казва Исус. 

Структура 
Според Оксфордския английски речник структура е “начинът, по 
който се свързват нещата”, начинът по който се организират. Тъй като 
Библията описва местната църква като Христовото тяло, същността и 
качествата на Бог ще трябва да се отразяват в местната църква, а не 
само в един свят и съвършен индивид. За Бог доброто не е равно на 
успех, измерван в цифри. Повечето от Божиите качества се проявяват 
във взаимоотношения, те са взаимнообвързани. Те не могат да бъдат 
проявени индивидуално, във вакуум. Нужни са поне двама, за да се 
изяви любовта. Това значи, че много от Божиите качества ще бъдат 
изявени корпоративно: те ще бъдат видяни чрез живота ни, чрез 
начина по който следваме Исус. За всичко това е необходима някаква 
структура, систематичен начин за правене на нещата. Аз не съм 
защитник на перфектен, съвършен или друг легалистичен вид 
структура. Библията ни насърчава да се отнасяме един към друг с 
благодат, прошка, любов и истина – не само с истина! – с топлота и 
взаимно уважение. В същото време не бива да забравяме 
свръхестествената цел и устройство на Божията църква, която не е 
клуб за приятно прекарване, а има божествено предопределение. 

Структура и култура 
Исус стана плът и обитава между нас. Той избра Витлеем преди 2000 
години, конкретно място във времето и пространството. Той живя, 
храни се, общува с хората от Своето време по специален начин, който 
е труден за повторение, защото живеем в друго време и култура. 
Неговото въплъщение означава, че вечният Бог стана един от нас и 
ние можахме да видим Бог в лицето на Исус за първи път: “Ако 
видите мен, видели сте Отца ми” казва Исус. Ако Исус трябваше днес 
отново да стане плът, да кажем в южна Франция, Той сигурно би 
действал и се държал по подобен начин и в същото време различно от 
начина, по който действа в Палестина. Качеството на Неговия живот, 
Неговите принципи и съдба биха били същите, но начинът на 
говорене и действие би бил доста различен. Това означава, че 
вътрешното качество на църквата, Христовото тяло, може да е едно и 
също във всяка култура и време, но би се различавало в своя стил, в 
структурните проявления на вътрешния живот. 



Да проповядваме Исус или да проповядваме църквата 
Винсент Донован, мисионер при племето Масаи, обяснява в своята 
книга “Преоткриване на християнството” (Vincent Donovan, Christianity 
Rediscovered), че в миналото християнските мисии в тази африканска 
група са били предимно земеделски и социални, с акцент върху 
училища и др. Донован си задал следния въпрос: Възможно ли е да 
загърбя всички дейности, които другите мисионери правят и да отида 
само с посланието за Исус? Като резултат той видял “обръщането на 
цели села към Исус”. Той обобщава своята опитност в две поуки. 
Първата е че ако проповядваме църквата, резултатът ще прилича на 
църквата, която ни е изпратила; проповядвай Исус и резултатът вече 
е съвсем различен. Втората поука е че самият той успял да преоткрие 
евангелието наново, “когато църквата отново станала плът” в 
култури, които преди не са имали църкви и станала свидетелство 
сама за себе си. 
Смесване на култура и духовни реалности 
Млади християни от САЩ разказваха веднъж в една църква в Азия за 
евангелизации, които провеждали в Калкута. В очите им имаше 
искрени сълзи и те бяха съкрушени, докато разказваха как хората се 
покланят на мъртви идоли в храмове, без да осъзнават, че дългото 
стоене пред телевизора в тяхната родна страна е поклонение пред 
живите идоли на спорта, музиката, филмите. Те бяха с разбити сърца 
заради ужасната материална бедност в Калкута и не можеха да видят 
духовната и емоционална бедност на милиони хора, страдащи от 
самота и безцелие в своята собствена страна. Не можеха да повярват, 
че хората жертват цветя или дори животни на своите богове, 
пренебрегвайки факта, че е напълно нормално да се жертват деца и 
дори цели семейства на олтара на успеха в тяхната собствена страна. 
Те се чудеха на тамяна, който тези “езичници горят пред своите 
богове” и не виждаха дори за миг смога, който се издига от пътища, 
натъпкани с коли, замърсената атмосфера от индустрията, опушените 
от цигари стаи. Те казаха “Децата тук са толкова мръсни!”, без да 
осъзнаят как повечето деца в собствената им родина не се покоряват 
на родителите си и имат невероятно мръсен език и фантазия, които 
повечето деца в Азия или Средния изток просто биха презрели. 
Накратко, те видяха и осъдиха външното, а не вътрешното. Те бяха 
шокирани от културата и не успяха да видят, че у дома не е по-добре 
отколкото в Азия. Поквареността и греховността просто изглежда 
различно; същността им е същата навсякъде. 
Национални грехове и благословения 
Както хората , така и всеки народ и племе имат свой собствен начин 
да правят нещата в даден момент от историята, свои собствени цели, 
език, поведение, комуникационна система, свои позволени и 
непозволени неща, свои специфични слабости и силни черти, 
благословения и грехове. Както има лъжци и адвокати, убийци и 



монтьори, пияници и шофьори сред хората, така ще откриете, че 
всеки народ има своя собствена идентичност, със слабости и силни 
страни, специфични грехове и благословения, дарби и проклятия. 
Повечето народи и племена, като отделните индивиди, имат 
тенденцията да са сляпи за своите слабости и грехове, да надценяват 
силните си страни и да подценяват слабите. Кой народ ви идва на ум, 
когато помислите за национални черти като перфекционизъм, 
безстрашие, срамежливост, несигурност, мегаломания, мързел, страх, 
гордост, повърхностност , военнолюбие, мания по бойни изкуства, 
похот, лакомия, скъперничество, корупция, самота, неутралитет? 
Принципите на света – принципите на Бога 
Една от най-удивителните за мен думи в Новия завет е гръцката дума 
stoicheia (Кол. 2:8,20; Гал.4:3), която, подобно на думата aion в 
Римляни 12:1,2 означава “образец, жизнена сила, принцип”. “Не се 
съобразявайте с принципите на този свят”, казва Павел. 
Първоначално думата stoicheia означавала главните елементи на 
света като пръст, вода, огън, въздух. Павел обаче придава по-
духовно значение на “принципите на света”; той ги разглежда като 
духовните естествени закони на грешния свят, демонични принципи, 
които са формирали традициите, институциите и културите, които 
“автоматично” превземат и контролират всеки човек, роден под тези 
принципи. “Вие не можете да разберете Европа, ако не разберете 
измерението на демоничното”, казва немския психоаналитик С.Г.Юнг. 
Двата магнита 
Бих сравнил ефекта от stoicheia с гигантско магнитно поле. Мнозина 
от нас са виждали този експеримент в училище с разпръскването на 
железни стружки върху магнитно поле и как те “автоматично” се 
нареждат според магнетичните принципи. Ако разпръснем човешки 
“железни стружки”, т.е ако те бъдат родени в такава ситуация, те 
незабавно започват да се нареждат по даден образец и с помощта на 
духовния натиск от заобикалящата ги среда остават наредени по този 
начин. Това не е някой магичен принцип, а факта, че светът е 
“паднал в грях”. Грехът може да корумпира и замърсява земята ни, 
учи Библията (Втор.24:4; Ерем. 16:18; Числа 35:33; 2 Лет. 7:14; 
Ездра 9:11; Бит.6:11). Знаем, че след Адам и Ева грехът има 
тенденция да се разпространява. Затова можем да видим греха на 
отделни хора – демонично укрепяван и насърчаван – да прераства в 
грях на групи хора, навици на цели общности, да прераства в 
национални институции – и накрая да формира култури, да оформя 
духове, умове и мисловни принципи на милиони хора почти 
“автоматично”. Това повлиява на човешкото мислене във всяка 
култура, особено в най-основните аспекти на живота като работа, 
храна, пари, чест, срам, деца, начин на мислене и дори на поведение. 
Когато човек се роди и израстне в определена култура, той приема и 
наследява духовната мисловна нагласа и принципи още с майчиното 



мляко и става част от силна духовна stoicheia и aion чрез греха на 
собствените си родители – и накрая чрез собствения си грях. Самите 
хора обаче считат себе си за абсолютно “нормални”. Самият живот на 
човека изпраща послание: ясно и просто казва към коя система 
принадлежи този човек. 
Божието царство дава едно съвсем различно измерение на тази 
картина. Нов много мощен магнит е спуснат от небето на земята, 
казано по този начин, и създава свое собствено магнитно поле и 
влияние, и променя начина, по който хората мислят, действат и 
общуват. Накрая някои човешки железни стружки променят своята 
магнетична принадлежност и се подреждат около това ново магнитно 
поле на Божието царство. Това предизвиква доста голяма объркване, 
тъй като двете магнитни системи – принципите на този свят и Божието 
царство – не са еднакви и дърпат хората в различни посоки, като ги 
подреждат по различен начин. Самият живот на човек изпраща 
послание: ясно и просто казва към коя система принадлежи този 
човек. Затова самият живот на християните се превръща в боен вик и 
е земната арена за това, което наричаме “духовна война”. 
Три начина за основаване на църкви 
Евангелието на Царството предизвиква и променя самата същност, 
главните вярвания и ценности на грешния, паднал и безбожен свят и 
неговата култура. То разпъва на кръст грешните принципи и изкупва 
и употребява онези аспекти на културата, които отразяват Божиите 
благословения. Затова във всяка култура има главно три начина за 
основаването и изграждането на църквата: 
1 Като човек се опита да се нагоди към “принципите на света” в 
дадена култура или нация и уреди църквата според приетите 
културни принципи, доколкото това е възможно. Този почин, често 
пъти скрит зад израза “евангелизиране чрез посрещане на нуждите”, 
на пръв поглед изглежда, че води до бърз успех; но обикновено не 
успява да достигне в дълбочина и да пререже духовните корени, 
които поддържат греховните принципи и културни навици. Резултатът 
е една адаптирана църква с феноменален начален растеж, но с 
неописуема и дълга депресия впоследствие, докато рано или късно 
църквата бъде погълната и загуби своята сила и накрая 
идентичността си. Тя се е сляла с принципите на света. 
2 Другата крайност е да се пренебрегнат принципите на света, на 
местната култура, на местния “начин за правенее на нещата” и да се 
създаде и установи един “свят остров”, толкова отделен от света, че 
почти всяка форма на смислена комуникация и общуване се проваля. 
Този манталитет обикновено създава “синдрома на острова” и 
църквата остава много различна, и оттам подозрителна, много чужда, 
малка и безсилна да промени хората, да направи ученици и да 
трансформира страната. 



3 Третият начин, на който аз съм привърженик, не е компромис, а 
намиране на наистина божествена смесица при отхвърлянето и 
приемането на нещата от дадена култура. При него не можем да 
разчитаме толкова много на човешка мъдрост и антропологични 
прозрения, колкото на божествено откровение, пророчество и здрава 
апостолска мисъл. 
Затова е толкова важно основаването на църкви да е глобално 
партньорство. Бог може да ни използва взаимно да се научим да 
разпознаваме културни и национални духовни препятствия и 
крепости, които сме погълнали с майчиното мляко. Нужно е да си 
помогнем да разчупим наследените модели от stoicheia, без да 
изхвърляме добрите и благочестиви аспекти от нашите култури и 
страни и да насърчим най-доброто един в друг. 
Юпита и диваци танцуват на един и същи Бог 
Идеята за щастливи диваци, които живеят в мир с природата и се 
нуждаят от закрилата на антрополози и етнолози от външния свят, 
насърчавани от правителствени агенции, пренебрегва една тъжна 
истина: животът на типичния дивак е просто такъв: див и първичен. 
Те са принудени да живеят в тежки духовни обстоятелства, 
подчинени на жестоки закони, уязвими и податливи на 
нереалистичните изисквания на традицията, обичаите и демоните, 
които изсмукват тяхната сила и ги въвличат в безкрайния цикъл да 
угаждат и омилостивяват далечни и гневни богове. Това не се 
различава много от съвременните юпита на Запад, танцуващи на 
мелодията на бляскави кариери, омилостивяващи жестокия и скъп Бог 
на модата, опитващи се да забравят всичките си проблеми в едно 
непрекъснато бягство. И той, и пословичния дивак живеят в една и 
съща лъжа: те са се подредили според едно и също духовно магнитно 
поле и се нуждаят от едно и също изкупление, но в много различни 
форми. 
Национална църква и изкупителната цел на народите 
Всеки народ и група има своя идентичност и характер, нещо като 
корпоративна самоличност. От тук и от факта, че Бог е Бог на 
народите, можем да заключим, че всяка нация и етническа група има 
корпоративна идентичност и затова се нуждае от изграждането на 
свой собствен вид църква, със свои структури и организация на 
нещата. Исус трябва да се въплъти във всеки народ и земя и 
резултатът, Неговата църква, ще бъде идентичен по своето качество, 
но различен по структура от църквата в съседната страна или племе. 
Плюс това общото Христово тяло е призовано от Бога да намери и 
изпълни своята собствена изкупителна цел, да функционира със 
своята колективна свръхестествена дарба, да запълни 
стратегическото си място в Божията глобална икономика, което никой 
друг не може да заеме. Оттук мисиите във всеки народ имат три 
главни цели: 



1. Да изградят национална еклесиология, т.е. национална, а не чужда 
църковна форма; 2. Да направят последователи в нацията чрез 
умножаване на този вид църква; 3. Да определят какъв ще бъде 
техния принос към световните мисии, според изкупителната цел, 
която Бог е възложил на всяка нация. 
Още южнобаптистки църкви за северен Ирак? 
Ако например църквата се установи в силно милитаристични и 
урбанистични общества, където мощни царе са управлявали 
обществото за дълго време и обикновените хора все още чувстват 
непобедимата нужда да бъдат в сянката на силен генерал и водач, и 
искат да имат около себе си знаменосец, защото иначе се чувстват 
загубени в тълпата, как би изглеждала църквата в такава култура? 
Църквата ще има привкус на армия, организирана с военни рангове и 
редици, където всеки има чин или значка, за да показва позицията му 
и където върховната роля на главния водач е извън съмнение. Но как 
би изглеждала църквата в едно селско и матриархално общество, в 
което жените вземат решения? И как би изглеждала тя в страна с 
демокрация, която цени индивидуалната свобода над всичко друго и 
силните водачи се считат за много подозрителни, а знамената са 
символ от военното минало, което искат да забравят колкото се може 
по-скоро? Тези църкви биха изглеждали доста различно една от 
друга. Познавайки широките, благодатни и смирени сърца на мнозина 
от моите братя от Южната Баптистка църква, аз съм сигурен, че те ще 
ми простят, ако ги използвам, за да илюстрирам този принцип. В този 
смисъл ние не се нуждаем от повече южнобаптистки църкви в северен 
Ирак, а от църкви родени в северен Ирак. 
Същото качество – различни структури 
Главното заключение на всичко това е, че църкви, основани в 
различни култури, могат да бъдат от едно и също духовно качество, 
но тяхната структура да изглежда доста различно. Западният свят е 
възпитан според юдео-християнската ценностна система, венчана от 
векове за гръцката и римска логическа мисъл. “На изток от Йордан” 
това не е много удачно. Ние никога не трябва да правим компромиси 
с Божиите качествени аспекти на Божието царство, а да бъдем 
гъвкави и наистина пророчески да устройваме църквата и нейната 
структура. Може би трябва да се опитаме да намерим това, което 
антрополозите наричат “динамичен еквивалент”, изобретателен начин 
да обясним необяснимото, като например гроздето на ескимосите, 
снега на суданците, слънчевата светлина на британците, като останем 
верни на оригинала, но да адаптираме обяснението, така че да има 
смисъл за слушателите. Качеството е от Бога, структурите ще са 
различни, защото са гъвкави проявления на Христовото тяло, което 
отново и отново намира своето физическо проявление в местната и 
органична църква. Това е една от многото причини защо не можем 
просто да посадим, копираме и пренесем църковни “модели” от една 



среда в друга. Можем да се поучим от основните принципи на всяка 
църква, но да копираме целия модел ще доведе до провали и ще 
забави усилията Христос да пусне корени на конкретното място. 
Създавайте, не копирайте 
Много пастори, с които се срещам, ми казват “Опитах, но не ставаа!” 
Считам, че в света днес има около 200 000 пастори, които страдат от 
“депресията на Йонги-Чо”, както я наричам аз. Йонги Чо е един много 
необикновен корейски пастор, невероятно надарен и способен да 
води хора и да постави началото на голямо движение. Но повечето 
хора не са успели да разберат, че неговото послание не е “Копирайте 
моите дела и ще получите същите резултати!”, а “Научете се от 
принципите, които Бог ми е показал и може Бог да благослови и вас!” 
Даден пастор може да казва едно, а това, което хората чуват да е 
съвсем различно. Затова мнозина не са разбрали, че има две причини 
за успеха на пастор Чо: самото негово покорство и принципите за 
църковен растеж, които е открил в процеса на работа. В резултат на 
това мнозина последваха неговия пример и, съзнателно или не, се 
опитаха да го копират. Малцина силно надарени хора успяха до 
известна степен – повечето обаче се провалиха. Втората група днес 
се чувства по-виновна и депресирана от преди, защото си мисли “Ето, 
опитах, но не се получи!”, очевиден симптом за патологично 
копиране, опасна и смъртоносна болест, която е засегнала много 
църкви по света днес. Преди известно време пастор Колтон 
Викрамаратне от Коломбо, пастор на една от най-големите и 
динамични църкви в Шри Ланка, ми разказа как някой много 
развълнувано му казал за “чудесния евангелизационен модел, 
наречен “Експлозивен евангелизъм”. “Църквата на пастор Джеймс 
Кенеди от Форт Лодърдейл във Флорида буквално експлоадирала чрез 
тази програма”, казали на Колтон. Пастор Колтън отвърнал сухо на 
този човек: “Как мога да избухна с чужда експлозия? Не се ли 
продавам твърде евтино като отхвърлям творческия и мощен 
потенциал, който Бог ми е дал – на мен и на всички нас? Докато се 
занимавам с копирането на някой друг, как мога да бъда себе си? 
Копирайки историята и модела на други хора, аз мога да пропусна да 
открия и извървя единствения път, който Бог е създал за мен – и за 
никой друг!” В периода 1986-1992 година много църкви в Европа 
копираха Джон Уимбър и неговия модел на църква Vineyard. Като 
резултат голям брой църкви имат нова, неписана литургия: един час 
хваление стил Vineyard , 45-минутна проповед, 20 минути служение. 
От 1994 година моделът на Джон Уимбър бе заменен в някои църкви с 
модела на Джон Арнот от бившата Airport Vineyard Church от Торонто, 
Канада. Няколко години по-късно доста голям брой пастори 
разказват, че сега се възстановяват от “пост Торонтова депресия”. 
“Колко чудесно е обаче,” каза един пастор, “че сега имаме 
Уилоукрийк. Това вече е истината!” “Чудесно?”, помислих си аз. Но се 



въздържах да не му кажа това, което ми се искаше: че виждам как 
пост-Уилоукрийк депресия започва да обхваща много църкви. 
Шест лесни стъпки как да превърнем благословението в 
проклятие 
Нека да наденем обувките на дявола за няколко секунди: копирането 
като че ли е идеалният капан? За много църкви началото е чудесно. 
Някой, който е бил покорен на Божието слово и Дух, преживява 
благословение. Някой друг разказва историята и тя звучи като 
свидетелство. Трети човек си прави модел от тази опитност, която 
четвърти копира и клонира. Петият предлага: “Нека създадем 
институция за този нов модел!” И предприема основаването на 
дъщерни филиали по целия свят. Шестият формулира това в нов 
закон, който подлага на съд всеки, който избере да прави нещата по 
друг начин. Това са “шестте лесни стъпки за превръщане на 
благословението в проклятие”. Ако сложим ръцете си на ралото и 
гледаме назад – или навън! – как можем да мислим, че сме 
подходящи да работим за Царството на Бога? Крайно време е да 
възкресим и подхраним добрия, съзидателен и мощен потенциал на 
Христовото тяло, който нашият Създател Бог е вложил в нас отдавна и 
който почти е бил задушен под много пластове от копирани 
благословения. Това означава, че ние постоянно трябва да откриваме 
начините, които Бог използва в нашата част на света, в нашето 
общество и култура, за да спечели хората за себе Си и църквата Си. 
Възможно ли е нашето пристрастяване към чуждестранни модели, 
които ние безкрайно се мъчим да адаптираме и настроим, да говори 
за криза във водачеството и всеобхватна несигурност какво трябва да 
правим? Нещо по-опасно, може ли да говори за сериозна глухота за 
това, което Святия Дух казва на нашите църкви, за която трябва да се 
покаем и да премахнем? Нека бъдем реалисти. Статистиката показва, 
че 80 процента от всички пастори ще продължат да копират други 
модели и програми. Петнадесет процента от всички пастори ще 
вземат други модели и ще ги променят малко, за да прилягат по-
добре. Само пет процента са истински изобретатели на своите 
собствени методи и модели. Главните идеи на християнството 
объркват неосветения ум и те, както любовта, вярата и надеждата, не 
са подвластни на логиката и са ясни за тези, които са като децата. 
Затова ще направя едно много “нереалистично” предложение: няма 
ли да е добре в името на Исус и със силата на Святия Дух да 
объркаме всички статистици и да преобърнем тези тъжни цифри? Не 
трябва ли да спрем да копираме и да започнем да творим в името на 
Твореца, който живее в нас, независимо дали сме пастори или не? 
Количество 
Колко време бе необходимо на новозаветните домашни църкви да 
“напълнят Ерусалим с учението” на Исус Христос (Деян.5:28)? Може 
би 2-3 години, може би дори по-малко. И тук виждаме, че 



количеството започна с качество, с горещи сълзи в очите на човека, 
който плака за този град; и малко след това виждаме същия този град 
напълнен с учението на този, който плака за него. Забележителното с 
Ерусалим е че растежът беше като квас: заразителен като вирус, 
който променя всичко, до което се докосне. Сякаш христянството бе 
достигнало критична точка и се бе превърнало в самозадвижваща се 
верижна реакция и нямаше безопасен начин за ограничаването му и 
контролирането му, освен от Бога. Всеки вярващ бе станал парченце 
квас с генетичен код, който можеше да бъде заложен във всяка 
отворена врата на всяка къща и да транформира всяка клетка с 
генетичния си код и да я превърне в част от Божиета царство, в 
домашна църква. 
Духовна ДНК 
На базата на труда на австрийския монах Грегор Мендел (1822-84), 
американските биолози Франсис Крик и Джеймс Уотсън откриха през 
1953 година химичната структура на ДНК (деоксирибонюклеинова 
киселина), основния строителен елемент на живота. ДНК съдържа 
захарни молекули (деоксирибоза) и фосфатни молекули в определено 
съотношение, които изграждат така наречения гръбнак на ДНК. 
Прикрепена към захарните молекули е една от четирите “основи” или 
“генетични букви”, наречени аденин, цитозин, гуанин, тимин. 
Начинът, по който са наредени тези четири “букви” A, C, G и T 
определя цялата информация, съдържаща се в този уникален модел. 
Тази комбинация от букви определя хромозомите или основната 
структура на живота и отговаря за вида, размера, формата и 
качеството на организма, който е създала. Силата на една 
разпространяваща се вирусна инфекция зависи много от силата на 
вирусната ДНК. Вирусът инфектира напълно нормални клетки и 
въвежда своята ДНК в тях и тогава приемната клетка се 
трансформира според образа на вируса – и се разболява. Така и ние 
сме носители на духовна и небесна ДНК и носим в себе си модела за 
църква. Затова всичко, до което се докоснем ще бъде заразено от 
тази чудесна болест и трансформирано по образа на Христос на 
земята и ще формира Неговото тяло според този генетичен код, 
където и да отидем. Резултатът ще е растеж чрез заразяване, 
истинско размножаване като квас в тесто, което няма да може да бъде 
ограничено. Ако качеството на ДНК е добро, нашата задача е да 
изградим правилните структури и да оставим Бог да се погрижи за 
количеството. 
Правилният прототип е по-важен от пълните складове 
Всичко това ни навежда на болезнен, но належащ въпрос. Ако 
настоящото качество на църквата с настоящите структури, методи и 
програми не води до правене на последователи в народите, 
качествено и количествено, тогава какво е необходимо? В света на 
бизнеса, изследователската дейност и разработката са две много 



важни сфери. Най-много внимание и пари се отделят за разработката 
на изпитан и доказан прототип, преди продукта да бъде пуснат за 
масово производство. Правилният прототип е по-важен от склад, 
пълен с нискокачествени продукти. Най-малката грешка в оригинала 
може да доведе до катастрофални последствия, скъпоструващи 
рекламации веднъж щом продуктът е пуснат на поточната линия. 
Консултанти по мениджмънт ни казват, че е “50 пъти по-лесно да 
започнеш нещо ново, отколкото да коригираш проблем.” Вярвам, че 
ще направим добре, ако отделим по-голямата част от времето си да 
разработим подходящ качествен прототип на църквата за всеки народ 
и група и чак тогава да разработваме стратегии за умножаване на 
църквата. И този начин на мислене, обаче, може да се превърне в 
капан за хора, които са посветени на качеството и имат 
перфекционистична натура. Често най-голямата ни слабост е да се 
крием в сянката на нашата най-силна страна. Опасността е да не 
останем вечно да творим в нашите духовни лаборатории и никога 
продуктът ни да не излезе от тази експериментална фаза, понеже не 
чувстваме, че е достатъчно готов или добър. Добър знак, че сме 
постигнали добър прототип е факта, че много скоро той вече е извън 
нашите ръце. Или бива откраднат посредством промишлен шпионаж, 
или продаден от корумпиран учен за невъзможна цена на 
развълнуван спонсор, или изпратен още недовършен от ръцете на 
учените направо в отдел продажби, или, ако работим върху 
органичен продукт, се изправя сам на крака и си тръгва сам от нас. 
Колко голямо е голямото и колко много е много? 
“А камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и е 
изпълнил цялата земя,” обяснява пророк Данаил (Дан.2:35,44) като 
очевидно говори за Божието небесно царство, отчасти изразено чрез 
църквата. Ясно е, че в определен момент броят на изкупените ще 
стигне пропорции, които Йоан в своето откровение почувства, че 
“никой не може да преброи” (Откр.7:9). Бог “иска всички хора да се 
спасят” (1 Тим.2:4), цялото тесто да бъде обработено от кваса (Мат.
13:33). Той ще “направи народите наследство, а земните краища 
притежание” на Исус (Пс.2:8) и “земята ще се напълни с познаването 
на славата на Господа, както водите покривата морето”(Авак.2:14). 
Средството, чрез което ще бъде изявена “многообразната Божия 
премъдрост” според Ефесяни е църквата, разпространена по света в 
наистина глобални пропорции. 
Доволни ли сме от населен ад и празно небе? 
Ако сме свикнали със средноефективна църква и посредствени 
мисионерски резултат, може погрешно да повярваме, че бъдещето 
няма да е различно от миналото. Днес има повече от 6 милиарда души 
население на планетата, а от началото на историята са живели и 
умрели вероятно 20 милиарда души. От тези 20 милиарда души днес 
са живи повече от 25 процента от тях. Исус каза, че е дошъл на света 



не да осъди света, а да може света чрез Него да бъде спасен. Много 
християни и много от нашите мисионерски стратегии изглеждат 
напълно удовлетворени просто от повърхностни постижения, от 
спечелване на неколцина, а не от “спасяването на света”. Факт е, че 
дори много от нашите стратегии да са успешни, адът остава доста 
пълен, а небето доста празно. Можем ли спокойно да кажем: ако пет 
процента бъдат спасени, това е достатъчно? Ако спечелим шепа хора 
от всеки народ, нашата мисия изпълнена ли е? Ако сме свикнали със 
средно ефективна църква и посредствени мисионерски резултати, 
може погрешно да приемем, че бъдещето няма да е по-различно от 
миналото.Това би ограничило нашите очаквания поради капаците, 
които нашите преживявания са сложили пред очите ни и ние ще 
гледаме назад, докато държим ралото, и няма да сме достойни за 
Божието царство (Лука 9:62). Неохотно може да приемем, че 
“спечелването на 10-20 процента” от населението е “реалистично”, 
защото според нашите методи и опитности това е възможно. Но 
истинската причина може да е нашата неспособност да си представим 
нещо повече от това и вътрешно да се чудим дали повече от това е 
Божията воля. Не е ли всичко въпрос на Божия избор? Не знам 
напълно и се страхувам от лесните отговори. Знам обаче това: Бог е 
избрал избраните главно заради неизбраните. 
Богът, който иска да бъде молен 
В Битие 18 глава първият патриарх Авраам неловко се пазари с Бог за 
съдбата на Содом и Гомор, като Бог му дава огромна свобода и 
влияние, докато Авраам се чуди дали Бог ще се ядоса заради 
дръзките му молби. В Езекил 22 глава Бог търси ходатай, който да 
застане в пролома и да отвърне Неговия божествен съд над народа. 
Като не намира никой, Бог изпълнява предреченото унищожение и 
ясно дава да се разбере, че е можело да бъде избегнато. Исус говори 
за настоятелната вдовица, която бива благословена само защото 
отказва да приеме не за отговор (Лука 18:1-8). И Мойсей и Павел 
заявяват пред Бог, че те лично са готови да бъдат проклети, да бъде 
отхвърлено тяхното собствено спасение, ако е възможно Бог да спаси 
сънародниците им. Ако знаем нещо за молитвата, то е че трябва да се 
молим според “Божията воля”, според Божиите най-дълбоки желания. 
Знаем, че Бог, Творецът на всички, не желае нито един да погине, 
всички да дойдат на покаяние, всички да бъдат спасени. Дали Бог не 
чака да отговори на молитва от целия свят, която още не е изречена 
от 100 милиона последователи на Исус, които не приемат не за 
отговор, които биха били доволни само от пълно небе и слабо населен 
ад? Какво би могло да попречи това да се случи? 
Побеждаване на крепости в умовете ни 
Такъв вид молитва със сигурност включва събаряне на крепости в 
нашия ум относно Божието бъдеще за земята и хората. 
Аржентинският евангелизатор Ед Силвозо дава следната дефиниция 



за духовна крепост в своята книга “Та да не погине никой!”(Ed 
Silvoso, That No One Should Perish): “Духовната крепост е мисловна 
нагласа, пропита с безнадеждност, която ни кара да приемем за 
непроменимо това, което знаем, че е противно на Божията воля.” 
Противно на популярните разбирания и тълкувания, гръцкият 
словоред в Матей 16:18 не ни кара да мислим, че “портите на ада” се 
изправят срещу църквата, а че църквата се изправя срещу портите на 
ада. 
Ако откажем, поради каквато и да е причина, да се молим “нито един 
да не погине” и всички да бъдат спасени, самият отказ не би ли бил 
“духовна крепост”, препятствие, “твърда почва” в нашата собствена 
глава? Не трябва ли да разработваме стратегии за основаване на 
църкви и мисии само след като сме постигнали пробив в собствения 
си ум и дух, побеждавайки всички безнадеждни и ограничаващи 
мисли със силата и Духа на Този, който дойде да спаси света? Сатана 
ще триумфира над всеки ненужно попаднал в ада човек, който е там 
поради спяща църква, ограничено видение, посредствен подход и 
християни, които защитават само себе си, вместо “да устояват и да 
ограбват ада”. Какво искаше да каже Исус, когато единственото му 
конкретно изказване за църквата бе, че “портите на ада няма да й 
устоят”? Противно на популярни разбирания и тълкувания, гръцкият 
словоред в Матей 16:18 не ни кара да мислим, че “портите на ада” се 
изправят срещу църквата, а че църквата се изправя срещу портите на 
ада. Каквито, които или където и да се намират тези порти, те няма 
да могат да противостоят. Църквата ли е тази, която, накрая, ще 
смаже портите на ада и ще го обезлюди, тъй като адът така или иначе 
не е бил създаден за хора (Мат.25:41)? Ако някога е имало време, 
вземайки предвид настоящия бум на населението на света, когато и 
най-малкото увеличаване на силата на нашата молитва, на размера 
на нашето видение и на смелостта на нашите стратегии биха довели 
до максимални резултати, това време е сега. 
Малкото стадо, което наследява Царството 
Мнозина казват, че “малкото стадо”, за което Исус говори в Лука 12 
глава, означава, че църквата винаги ще бъде малцинство. Исус 
изобщо не казва това. Може би Той говори буквално за “малко стадо”, 
нормалния малък размер на Неговата църка, която се събира в групи 
от 10 до 15 човека в домовете. Те трябва да са малки стада с голямо 
наследство: “Отец се радва да ви даде царството.” Малко 
внушителната структура на домашната църква не бива да заблуждава 
никого относно нейния духовен, морален, икономически и дори 
политически потенциал: Бог намира удоволствие в преобръщане на 
стандартите на света наопаки като позволи на кротките, както Исус ги 
нарича, вероятно с “кротка” структура, да наследят земята. Бог и 
Неговото видение за големината на това, което “малкото Му стадо” 
може и ще направи вероятно е “високо до небето” и ще уголеми и 



нас, докато се мъчим да схванем Божието глобално видение. Малкото 
стадо на голям Бог може да е по-голямо от голямото събрание на 
малък Бог. 
Колкото по-малка е църквата, толкова по-голям е потенциалът 
й за растеж 
В един световен изследователски проект немският изследовател на 
църковния растеж Кристиян Шварц е изследвал средния брой на 
хора, които се прибавят към местната църква за даден петгодишен 
период: 
Размер на църквата Прибавени хора за 5 години Растежът като 
процент от цялата църква 1-100 (средно 51) 32 63 100-200 32 23 
200-300 39 17 300-400 25 7 1000 + (средно 2856) 112 4 
Църква с брой членове до 100 човека (среден размер в изследването 
му: 51) спечелва 32 нови души за период от 5 години и нараства от 
51 до 84 посетители, което представлява растеж от 63 процента. За 
разлика от това, голяма или дори мегацърква с над 1000 души 
(среден размер в изследването му: 2856) спечелва 112 души за 5 
години, което е нарастване с 4 процента. Сравнявайки растежа на 
църква с под 100 души с този на църква между 100-200 души, 
забелязваме значителна разлика, като по-малката църква расте три 
пъти по-бързо от голямата. Това стряскащо изследване също показва, 
че църква с 2856 души, която е 56 пъти по-голяма от средна “малка 
църква” с 51 души, спечелва само три пъти повече хора от малката 
църква. С други думи, ако вземем мегацърквата и я разделим на 56 
църкви с по 51 члена всяка, статистически те ще спечелят средно 
1 792 души за същия този петгодишен период, 16 пъти повече 
отколкото, ако мегацърквата останеше целокупна. Погледнато от 
друга страна, структурата на мегацърквата е попречила на 
спечелването на 1680 души (т.е. 1792 минус 112) на всеки 5 години. 
Главният извод на това изследване е, че малките църкви са много по-
ефективни в привличането на хора. Взаимовръзката е проста като 
люлка на детската площадка: статистиката убедително показва, че 
когато количеството нарасне, качеството спада. 
Количественият скок от организиран към органичен растеж 
Това, което Шварц не ни показва, е какво става, ако сравним 
потенциала за растеж на органичната домашна църква и на 
организираната, традиционна “малка църква”. То е като да 
сравняваме растежа на синапово семе с трупането на купчина 
камъни. Съборният модел обикновено нараства чрез прибавяне; 
домашните църкви обикновено нарастват чрез умножение. Едната 
система води до линеен растеж, другата до геометричен. Въпреки че 
не разполагаме с глобални емпирични цифри за сравнение, всичко 
ясно ни говори, че потенциала за растеж нараства, когато броят на 
хората в църквата намалява и като че ли достига своя максимален 
потенциал, когато размерът на църквата е 10-15 човека. Всички ние 



сме се сблъсквали с изчисления и стратегии за спасяването на света и 
аз съм напълно съгласен, че такива статистики не бива да се приемат 
съвсем буквално. На нас те ни помагат да видим експлозивния 
потенциал за растеж на органичната домашна църква. 
Малките църкви обикновено са по-добри църкви 
Друг фактор, който мнозина са знаели или поне са чувствали преди, и 
който се подкрепя от емпиричните данни от изследването на 
Кристиян Шварц, е, че щом броят на църковните членове се увеличи, 
обикновено качеството спада. Процентът на хората, които използват 
духовните си дарби, е по-малък в големите църкви, отколкото в 
малките. Колкото по-малка църквата, толкова по-голямо качеството 
на общението. Големите църкви имат тенденцията да превръщат 
посетителите в консуматори на вълнуващи програми повече, 
отколкото малките църкви, за които участието на почти всички 
членове е жизнено необходимо. 
Витрина на Бога в близост до всеки 
Ако всички хора по земята трябва не само да чуят и прочетат, но и да 
“видят и разберат” евангелието (Рим.15:21), и ако икономическата 
ситуация остане почти същата през следващите няколко десетилетия, 
което значи, че голям процент от хората няма да имат личен превоз, 
логичен отговор за този логистичен проблем би бил ние всички да 
работим, да полагаме общи усилия към една цел – да създадем 
църква на крачка разстояние от всеки човек на земята. За да могат 
хората да видят “как се обичаме”, ние буквално трябва да поставим 
църквата, Христовото тяло, като “витрина” в квартала на всеки жив 
човек на земята. Все повече хора приемат тази апостолска цел като 
лично видение за себе си, за своето движение, за своя град, група, 
провинция, щат, регион и държава. 
Глава десета 
Да бъдем бащи на следващото поколение 
Кой ще изпълни задачата? 
Кои ще бъдат хората, които ще основат тези така необходими 
домашни църкви? Кой ще изпълнява петкратното служение? Кой ще 
изпълни задачата? И откъде ще дойдат всички тези хора? Накрая 
всички ще се съгласим, че това трябва да са обикновените хора, 
които Бог ще направи необикновени – хора, които като в миналото, 
може още да миришат на риба, парфюм и революция. Ако 
презвитерите трябва да са бащи на домашните църкви, просто ще 
трябва да ги забележим и да изградим потенциалните презвитери. 
Презвитерите са хора с мъдрост и трезвост, и обикновено бащи и 
майки на свои семейства. Много “семейни служения” днес вече 
съществуват. Възможно ли е ние вече да обучаваме и изграждаме 
презвитери – следователно основатели на църкви – но да не виждаме 
връзката между ролята на стабилни и здрави семейства и 
основаването на църкви? 



Полицаи без униформи?Изграждането на водачи в нашата 
традиционна структура често е значело да подготвим хора, които да 
са способни да паснат на съществуващата структура и да я 
поддържат, и ако е възможно, да я разширяват. Водачите често са 
били “създавани” като им се даде власт, като бъдат “поставени”. В 
много страни обаче този вид власт буди много подозрение. Много 
хора са били свидетели на политически или религиозни водачи с 
меден език и железен камшик в ръце. Една такава група е така 
нареченото “Поколение Х”, по-голямата част от настоящето младо 
поколение на Запад. Най-нежеланият вид власт за групи като 
Поколение Х и руснаците от пост комунистическото време е 
институционализираната власт, спусната отгоре, която се нуждае от 
суперструктура, за да е силна, от титли, значки, медали и униформи. 
Представете си полицай, който в свободното си време застава на 
кръстовището без униформа, и се опитва да насочва уличното 
движение. Ще му се присмеят, ще го пренебрегнат и може дори да го 
сгазят, защото не носи униформа. Много църкви се чувстват като този 
нещастен полицай, чувствайки че хората не приемат религиозните 
одежди, кръстове, цветни ризи, робите достатъчно сериозно. Хората 
чувстват, че животът на църквата, каквато я познават, не съответства 
на революционното послание на евангелието, което понякога чуват. 
Затова те си позволяват да пренебрегват църковните униформи и 
спуснатата и поставена власт от далечна суперструктура. С други 
думи те искат власт, която е заслужена сред тях, доказана чрез 
истинско служение с проява на истински дарби в ежедневния живот. 
Дали нашето обучение на водачи създава истински водачи? 
По традиция ние молим Бог да “изпрати работници на жътвата”, да 
снабди повече хора. Когато дванадесетте ученика направиха това, те 
самите станаха отговора на собствените си молитви: те бяха първите 
изпратени (Мат.9, 10). Ако наистина желаем да видим повече хора да 
поемат отговорности в Божието царство, ние самите неизменно ще 
бъдем въвлечени в този процес. Заради това ние днес организираме 
конференции за набиране на млади хора, организираме събития за 
мобилизиране за мисии, огласяваме нашите мисионерски организации 
и групи, провеждаме семинари за водачи, установяваме и 
умножаваме библейските училища и институти за теологично 
обучение, пишем книги и учебни материали. Това е добре, но дали е 
достатъчно добре? Сърцевината на духовното водачество в Новия 
завет не е умствено знание, специални способности или дори желание 
да водиш, а невинна способност да се покоряваш на Бога. Мисля, че 
моят приятел Грег Грох от Уърлд Лийдършип Каунсъл, ми каза 
веднъж: “Виждам само един проблем с днешното обучение на 
християнски водачи. То не произвежда водачи.” 
Обучение на водачи или възпитаване на синове? 



Както ни показват служенията на Варнава и Павел, после на Павел и 
Тимотей, и на Илия и Елисей, апостолските и пророчески служения 
произвеждат нови хора, подобно на това как бащите “раждат” синове 
и дъщери. Павел пише на галатяните: “Дечица мои, за които пак съм 
в родилни мъки, докато се изобрази Христос във вас, ... защото съм в 
недоумение за вас” (Гал. 4:19,20). Той не се обръща към тях като към 
свои студенти или ученици, а като към свои деца. Това е един от 
истинските белези за новозаветните и настоящи хора с апостолска 
дарба: те са винаги в духовни родилни мъки. Не е естествено за мъж 
да ражда деца, тъй като това е дарбата на жените. Хората също се 
раждат от Духа и аз бих казал, че се раждат и за служение от същия 
Дух. Както би се съгласил всеки ректор на библейско училище, 
маханичния процес на заучаване на даден учебен материал и 
трансфер на умствено познание не прави от студентите силни водачи. 
Нужно е много повече от това, а именно да се възпитават бащински 
духовни синове и дъщери. Същността на въпроса е следната: ние 
може да искаме да обучим много нови водачи, но Бог Отец иска ние 
просто да възпитаваме духовни синове. Да отгледаш син е много 
повече от това да го научиш на няколко урока и неща. Както всеки, 
който има деца знае, няма безболезнено отглеждане на деца. То те 
поглъща целия, измъчва и въодушевява едновременно; поставя те на 
колене, кара те да се смееш или плачеш. Това е най-всепоглъщащата 
задача, която знам. Това е цената, която трябва да платим за 
бъдещите духовни поколения. Готови ли сме за това? Евтини 
програми за обучение, краткосрочни курсове, безлични семинари и 
чисто академични усилия са толкова ефективни, колкото аламинутно 
родителство и безболезнено писане на книги. 
Основаването на църкви започва от детската стая 
Едно от изискванията за библейския презвитер е да “управлява добре 
своя дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност, 
защото, ако човек не знае да управлява своя дом, как ще се грижи за 
Божията църква? “ (1 Тим. 3:4). Този първи лакмусов тест за 
автентичността на нечий характер и личност чрез неговите собствени 
деца е толкова истински и естествен, че понякога на шега казвам, че 
“основаването на църкви започва от детската стая.” Здравите деца 
уважават истинската власт, но авторитарното поведение и студена 
диктатура без истински характер не убягва от погледа им. Ако някога 
някой баща направи грешката да изисква, а не да предизвиква 
покорство, той вече е загубил децата си. Никакви упорити заплахи и 
наказания няма да спечелят загубеното доверие; само истинска 
съкрушеност, смирени сълзи и търсене на прошка от децата ще ви 
даде шанс. 
Неговият Святи Дух, пребиваващ в новородени деца, не е на две, пет 
или седем години, а е древния Святи Дух, способен да направи 



всичко, което един зрял и възрастен последовател може да направи 
чрез силата на същия този Дух. 
Силно вярвам, че Бог може да използва малките деца за своите цели, 
защото Святия Дух, пребиваващ в новородени деца, не е на две, пет 
или седем години, а е древния Свят Дух, способен да направи всичко, 
което един зрял и възрастен последовател може да направи в силата 
на същия този Дух. Има обаче разлика. Превърнало се е в мода да се 
организират кратки евангелизаторски служения и летни походи за 
малки деца и неженени млади хора, и резултатите от такива 
мероприятия за децата е в повечето случаи положителен. Повечето 
пастори, които съм питал обаче, са съгласни, че за установяването на 
църкви евангелизаторското служение на неженени млади хора е доста 
ограничено. Въпреки че самият Исус и хора като Тимотей бяха 
неженени, Бог е избрал да установи връзка между утвърждаването на 
Неговата църква и обществения живот на бащи и майки, които са се 
доказали в реалния живот като способни родители на синове и 
дъщери, и са отражение на любящото и горещо сърце на Небесия 
Отец. 
Наставници и ученици, не учител и студенти 
Отглеждането на ново поколение от духовни синове и дъщери, за да 
съберем Божията жетва, в същността си е обмяна на живот. Животът 
се вдъхва и предава на другите. Той не се преподава, а се предава. 
Библейският модел как става това е чрез близкото и естествено, и 
понякога доживотно взаимоотношение между наставник и неговите 
ученици, баща и неговите духовни синове, които му подражават 
естествено и без срам. Ефективността на професор, който преподава 
брилянтно на своите ученици, но не взема участие в живота им, не 
може да бъде сравнена с тази на баща и неговите духовни синове. 
Наставниците и духовните бащи не просто обучават своите ученици в 
техническия смисъл на думата: те ги раждат и възпитават, и съвсем 
буквално, както Исус направи със своите ученици, им предават духа 
си и така се възпроизвеждат. Преподавали са ми много удивителни 
професори и учители, на да бъда откровен, обикновено не си спомням 
нито дума от това, което са казали – но помня поведението им, и това 
е останало в мен. Тъй като наставник и ученик споделят живота си, а 
не 45 минути в стерилна класна стая всяка седмица, те могат да се 
обичат, да се изразяват, обучават, поправят и насърчават взаимно. Те 
се откриват един пред друг и стават уязвими. Това е необходимо, за 
да се създават ученици, а да се създават ученици е една от най-
главните заповеди на Исус. Не можем да изпълним тази задача на 
хартия, чрез програма, по радиото, от амвон или от директорски стол. 
Една програма може да създаде ученик, колкото машина може да 
направи син. Ученичеството е хората да се обвързват един с друг. То 
е наставници и ученици, духовни бащи и синове, и наставлението и 
зрялостта, които се раждат от техния общ живот. 



Синове без бащи 
Синовете и духовните ученици не искат да станат част от вашата 
чудесна програма: те искат вас! Запитвали ли сте се някога защо 
много от днешните църковни водачи са на лидерски позиции не 
поради, а въпреки тези, които трябва да са им духовни бащи? Защо, 
за разлика от Исус, много съвременни водачи не само че имат в 
миналото си отделяне от съществуващи църкви, деноминации и 
организации, за да успеят да изпълнят своя призив, но също и дълъг 
списък от свои духовни синове, които също са се отвърнали от тях, 
често с горчиво разочарование, за да основат нещо свое? Травмата, 
която съпътства отделянето, за да можеш да постигнеш нещо, не 
оказва ли влияние – и всъщност не донася ли проклятие – на 
християнското служение повече, отколкото си позволяваме да 
мислим? 
Начинът, по който получаваме наследството, е толкова важен 
като самото наследство 
Извън съмнение е, че за създаването на ученици в повечето от 230 
нации на света, ще се нуждаем от множество смели, радикални, 
безстрашни и верни водачи, млади и стари. По-голямата част от 
старото поколение християни са в агония къде са младите и 
способните, които ще ходят в стъпките им и ще продължат труда на 
който са посветили живота си. Възможно ли е този страх да 
произхожда от начина, по който поколенията общуват помежду си в 
момента? Възможно ли е поради греха на човека да се е създал 
модел, който ефективно кара младите и старите да се разделят, преди 
да могат ефективно да се съюзят? Или по-лошо, предадено ли е през 
поколенията непречупено проклятие, което хваща в капана си и 
младото, и старото поколение, и им пречи ефективно да предадат 
щафетата от едното поколение в другото, за да бъде завършено 
делото на Бога на земята? Защо все още всяко ново поколение 
преоткрива наново духовните неща и счита, че трябва да напусне 
утъпканата физическа и духовна пътека на своите бащи и да започне 
отначало, вместо да завърши наследения курс? Подозирам, че 
начинът, по който наследяваме, е толкова важен като това какво 
наследяваме. Много възрастни водачи, както и някои бащи, толкова 
се страхуват да оставят други, млади водачи да поемат нещата, че 
пускат кормилото само когато паднат мъртви. Ако получим 
наследството, защото някой е умрял, неохотно завещал или се е 
разболял и е неспособен да запази контрола, преживяването ще е 
сладко-солено. Често се чудя как Исус можа да се “пенсионира” на 
приблизително 33 години, а не на 65. Щом изкупителното Му дело на 
кръста завърши, Той можеше да се прибере у дома, защото бе 
посветил и утвърдил Своите ученици в наследството на Небесния 
Отец. Знам, че не съм много квалифициран да напиша това, защото 
често чувствам, че самият аз съм ужасен баща. Но си позволявам да 



си мисля, че бих се пенсионирал на 50 години, и си мечтая да 
използвам цялата енергия, която Бог би ми оставил да инвестирам в 
идещото поколение, и да съм на разположение на колкото мога 
повече хора като един от техните духовни бащи. 
“Бъди му баща” 
Една декемврийска вечер през 1996 години седях с Руди Пинке от 
Християнски център Франкфурт. Възхищавам се на Руди, бивш 
журналист, тъй като чувствам, че той е един от новите радикални 
водачи, готови да отидат и да направят немислимото. Споделих с него 
какво чувствам, че Святия Дух прави по света относно 
преоткриването на домашните църкви, умножаващите се клетъчни 
църкви, чудеса, стратегически съюзи и всичко това. Изведнъж той ме 
погледна и възкликна: “Волфганг, ние просто не сме достатъчно 
радикални!” Ако това беше който и да е друг пастор, който познавам, 
щях да се усмихна любезно и да си помисля “Нямаш представа колко 
си прав.” Но това беше Руди Пинке. И там в неговия кабинет нещо ми 
светна. Целта не е да сме радикални. Това не е достатъчно. И си 
спомних друга случка, която се бе случила неотдавна. Той стоеше на 
около метър от мен, блед, скован и като че ли неспособен да се 
движи. Току-що бях завършил една типична мисионерска 
мобилизационна проповед в една радикална църква в Германия : 
идете и направете ученици в народа си, заради Бога мислете 
немислимото, правете непостижимото, възкресявайте мъртви и 
основете 50 000 църкви в Германия. Пасторът бе отправил призив 
хората да дойдат при олтара. Не знам защо, но никога не съм обичал 
да стоя отпред при призив към олтара и обикновено се опитвам да се 
дръпна настрана. Но младият човек ме бе забелязал дори скрит зад 
един стълб. Той се приближи и застана пред мен. Спомних си, че е 
младежки лидер в църквата, силно посветен, добре обучен, уважаван 
и със сигурност част от молитвите на неомъжените момичета в 
църквата по това време. Не знаех какво да правя, така че се помолих 
Бог да ме насочи. “Бъди му баща” чух гласа на Святия Дух да ми 
говори. Аз прегърнах този млад човек и се молих за него както баща 
би се молил и благославял сина си. Бях зашеметен от реакцията му. 
Той се разтопи като кубче лед в ръцете ми, ручеи от сълзи потекоха 
по лицето му, и просто поглъщаше всичко, което имаше за 
поглъщане. По-късно майка му се присъедини към нас и се покая, че 
е грешила, като е имала свои планове за сина си, вместо да позволи 
на Бог да бъде в контрол. Никога няма да забравя тази случка. Ние 
просто стояхме там; той плачеше, тя плачеше, аз плачех. И тогава 
нещо ми просветна за пръв път. В началото се чудех дали е от 
някакво значение факта, че последната дума на Стария завет е 
“проклятие”. В Малахия 4:5,6 пише : “Ето, Аз ви изпращам пророк 
Илия, преди да дойде великият и страшен Ден на Господа. И той ще 
обърне сърцето на бащите към синовете и сърцето на синовете към 



бащите им, за да не дойда и да поразя земята с проклятие.” Това, 
което следва, е история на възстания и политически разделения, 
война и напрежение, време без водачи, което Библията предпочита 
да не споменава. Възможно ли е настоящите неосветени, 
невъзстановени взаимоотношения между бащи и деца да не са просто 
стария проблем с поколенията, който всички познаваме, относно 
въпроси като съвременната мода, дължината на косата и стила на 
музиката, а духовен резултат от това, че бащите не посвещават 
сърцата си на децата си? Те го правят, повтаряйки една грешна 
традиция, защото и техните бащи са правили същото. В резултат, ние 
може би пренасяме едно проклятие през поколенията, вместо да 
носим благословение. Възможно ли е настоящите неосветени, 
невъзстановени взаимоотношения между бащи и деца да не са просто 
стария проблем с поколенията, който всички познаваме, относно 
въпроси като съвременната мода, дължината на косата и стила на 
музиката, а духовен резултат от това, че бащите не посвещават 
сърцата си на децата си? 
Сълзите, които пречупват проклятието 
Представете си, че сте духовен син, полегнал на сърцето на духовен 
баща, който изразява своята безусловна любов към вас, казва ви, че 
сте съкровището на живота му, човек, с който много се гордее, 
сбъдната мечта, и когато вие си тръгвате, по бузата ви се стича 
нежна, бащинска, любяща сълза на приемане и подкрепа. Или си 
представете, че сте духовен баща, прегърнат от сина, който стопля 
сърцето ви и ви казва колко е горд с вас, колко е сигурен във вашето 
присъствие, който открито се възхищава на вашата мъдрост, поднася 
ви сърцето си на поднос и казва : “Кажи ми как мога да бъда като 
теб? Какво да правя с живота си?” В този миг нещо става и с двама 
ви. Възстановена е пълнотата, която дяволът иска да открадне. 
Бащата може да се изправи и да бъде радикален, да забрави какво 
ще кажат и мислят съседите, и да отстоява дръзко ценностите на 
Царството и неговите видения, защото нещо му дава невероятна сила 
и мотивация: син, който му вярва и му е посветил сърцето си. По 
подобен начин нещо се обръща и в сърцето на сина. Той е обгърнат 
от чувство на сигурност и смисъл. Той може дръзко да мине през 
затворени врати, да възкреси мъртвите, да направи това, което никой 
преди не се е осмелявал да направи, защото има баща, който го 
обича, вярва в него, казал му го е и го е доказал. И в действителност 
и в двамата е пречупено едно проклятие, и на свобода е пуснато 
благословение. 
Да хлопаме по вратата 
Никога няма да забравя една случка, която стана по време на 
конференция на DAWN, в Нотингам през 1995 година. Бях на 
семинар, посветен на създаване на църкви от младежи. Млад мъж на 
около 20 години се изправи и изрази състраданието и загрижеността 



си за своето поколение, и разказа как са основали младежка църква. 
Изведнъж той изненада всички като взе един стол и започна да се 
моли, удряйки стола силно в пода. Реакцията на наблюдателите беше 
различна. Някой бяха възмутени от това очевидно неанглийско и 
недисциплинирано поведение: “Столът може да се счупи!” Дуги 
просто бяха смутени. Докато стоях там, почувствах Божия Дух да ми 
казва:” Виж, той чука на вратата на Бащинското сърце с цялата си 
мощ. Той е имал много учители, професори, директори, 
проповедници, почти всичко – освен духовен баща.” 
Бунтарят е радикал без бащинско сърце 
Ако бащите и майките обърнат сърцата си към своите синове и 
дъщери, и синовете и дъщерите обърнат своите сърца към своите 
бащи и майки – според библейския принцип това трябва да започне 
от бащите! – нова и здрава основа ще бъде създадена, върху която 
истинското, смело и радикално християнство и лидерство може и ще 
расте. Ако това не се случи, дързостта бързо ще се обърне в бунт, и 
ще използва силата си да руши и разпада, вместо да строи и 
изгражда. Днес има много радикали и от двете поколения, които 
прерастват в бунтари. Бунтарят е радикал без бащино – или синовно 
– сърце. Той носи в себе си една от най-дълбоките травми, която 
може да има човек: той е загубен в потока на поколенията без 
сигурна котва и е станал духовен сирак. Когато небето се отвори по 
време на Исусовото кръщение, повечето от нас си спомнят за гълъба. 
Но от небето се чу глас на един баща, който публично заяви: “Това е 
моят възлюбен син, в когото е моето благоволение!” Възможно ли е 
това да е поставило истинското начало и добрата основа за 
служението на Исус, любящ Син на своя баща, като най-голямата 
тайна за Неговата сила да е скрита в думите Му: “Аз и Отец ми едно 
сме”? 
Духовни сираци 
Който е започнал живота си, без да получи сърцето на баща си, може 
да се окаже духовен сирак накрая. Изследване, направено от Д-р 
Пиер Рентчник през 1975 година, озаглавено Сираците управляват 
света, показва, че много хора, който са отставили радикална следа в 
историята в действителност са били сираци. Почти 300 от световните 
най-влиятелни политици са били сираци: Александър Велики, Юлий 
Цезар, Шарл V и Луи ХІV, Джордж Вашингтон и Наполеон, както и 
Ленин, Хитлер, Сталин и Кастро. Това е вярно и за религиозните 
водачи: Мойсей, Буда, Конфуций и Мохамед са били всички сираци. 
Травмата да растат без баща събирала огромна енергия, която те 
употребили, за да се докажат пред света, защото никога не чули 
любящ баща да им каже “Браво, синко!”, никога не са се радвали, 
утешавали и наслаждавали на сигурна любов и приемане. Много 
църкви, деноминации и организации несъзнателно са родили деца, 
които са духовни сираци, водачи без бащи, които трябва да се 



отцепят, за да изпълнят призива на живота си. Много хора в Европа 
тъгуват, че двете световни войни убиха бащите ни; цели поколения 
бяха бомбардирани. Когато войните започнаха, “всички смелчаци 
отидоха на фронта и умряха. Кой бе достатъчно хитър да не отиде? 
Счетоводителите. И днес ние сме наследили гените им и се давим в 
потоп от бюрокрация!” казва моят приятел Боб Смарт от Рийдинг, 
Великобритания, със своя английски хумор. Той го разказва като 
шега, но може да има повече истина, отколкото изглежда на пръв 
поглед. Духовни бащи е една от най-големите нужди на днешното 
поколение Х, по-голяма част от което не може да повярва в 
непроменимата и постоянна любов на небесния баща заради своите 
бащи на земята. Те са имали много обучение и малко бащински 
грижи. Те са всъщност духовни сираци. 
Обръщане на сърцата, за да са готови за Исус 
В Лука 1 глава има интересен стих за Йоан Кръстител: “Той ще върви 
пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на 
бащите към децата и непокорните – към мъдростта на праведните, за 
да приготви за Господа подготвен народ.” Като очевидно изпълнение 
на старозаветното пророчество на Малахия относно “втория Илия”, 
неговото служение е да постеле червения килим за идването на Цар 
Исус. Неговият собствен баща Захария се осъмни: “Как мога да съм 
сигурен в това?” понеже самият той може би е имал други планове за 
евентуалния си бъдещ син. Захария трябваше да претърпи радикална 
духовната операция, преди да бъде изпълнен с Духа и да се 
присъедини към сина си в пророческото служение (Лука 1:76). 
Главното послание на Йоан Кръстител бе “Покайте се!”, обръщайки 
сърцата на бащите от техните грехове и традиции, а очите им към 
идещия син, Исус: “Ето, Божият Агнец...Това е той!” (Йоан 1:29,30). 
Обръщането на сърцата към Отец и Сина е в пряка връзка с 
“приготвянето на подготвен народ за Господа”. Йоан имаше 
пророческо служение: обръщането на сърцата, за да приготви народа 
за Исус. 
Освобождение за народите 
Брайан Милс, ходатай и молитвен водач в Англия и скъп приятел с 
бащинско сърце, е един от тези мъже и жени, които все още могат да 
плачат без срам и открито; обичащ децата и затова има повече 
духовни деца, отколкото той и съпругата му дори подозират. Докато 
обсъждахме въпроса за родители и деца, той ми каза как Англия е 
дала начало на около 44 страни през периода на Британската 
империя. Но вместо да даде сърцето си на тези свои деца, 
Великобритания взе най-ценните им неща, естествените и човешки 
ресурси, и политическата слава, че е управлявала тези народи. 
Великобритания ограби децата си вместо да им стане родител, и сега 
има духовен дълг към народи като Индия, която продължава да 
чества своята независимост, но има нужда от помощ, за да има 



истинска свобода. Когато кръвни и духовни бащи обърнат сърцата си 
към своите чада, деноминациите към своите нежелани разклонения, 
организациите към своите отцепници и колониалните държави към 
развиващите се народи, и не само чрез символични и преходни 
прояви на политическа дипломация, ще настане освобождаване, 
защото проклятието ще бъде пречупено. 
Насърчаване на здравословни радикали 
Да се превърне един народ в последователи чрез изпълването му от 
край до край с домашни църкви е радикална мисъл за мнозина и 
изисква специален вид вяра. Но вчерашните радикали често са 
днешните верни стълбове на църквата. Ако искаме да видим 
множества от християни да приемат своя призив и наследство в 
Божието царство и да отиват и правят последователи от цели народи, 
групи, градове и региони, ние трябва да им подсигурим атмосфера и 
среда, където да израстнат здрави и запазени от травмата на 
духовните сираци. Да си радикален обикновено означава да си готов 
да ходиш върху тънък лед и дори никой от тези, които уважаваме, да 
не ни вярва, да продължим напред. Искам да призова всички нас към 
пророчески, обединен и систематичен опит да насърчим настоящите и 
неопитни бащи сред нас да поставят началото на този процес, и да 
дадат сърцата си на синовете си. Това от своя страна ще позволи на 
синовете да дадат сърцата си на бащите си. Това последно 
пророчество на Малахия ми се струва като най-невъзможното и 
предизвикателно нещо, на което дявола яростно се противи, защото 
знае и се страхува от това, което може да се случи. Затова ние трябва 
да призовем Бог и неговия Святи Дух да дойдат и да разтопят 
сърцата, да съборят стените, да построят мостове над проломите, да 
разчупят проклятието, да утвърдят изкуплението, което Исус постигна 
на кръста, в живота ни, църквите ни, организациите ни, и да се молим 
на Бог да запали огън, да хвърля бомби, да гърми от небето или да 
направи каквото е необходимо, за да накара бащи и синове да се 
устремят един към друг и да се прегърнат. 
Да следваш слуги 
Много пророци казват, че бъдещите водачи в Божието царство няма 
да имат лица, нито титли. Те ще са г-н Никой, анти-лидери, без 
внушителни титли на визитните картички; те ща са крехки и слаби, а 
не силни и всемогъщи. Те със сигурност няма да бъдат звезди. 
Предпочитат да са познати като бащи, а не като водачи, и да страдат 
съкрушени за погиващите, вместо да се хвалят безсрамно за 
последния си “пробив в служението” и какво Бог е постигнал чрез тях 
и техните велики програми. Новите водачи няма да се интересуват от 
контрол и власт; те съзнателно ще поддържат невежеството си 
относно своето обществено положение, глухи за жизнерадостните 
викове на християнски фенове, които искат да изберат следващият 
цар Саул, за да го видят да се носи на гребена на човешкото 



приемане и да потъва в духовна забрава, фенове, които осребряват 
на земята наградите, които Бог иска да им даде на небето. Но кой 
слуша пророците? Не сме ли ги убивали с камъни в името на добрата 
стара традиция? 
Три етапа до превръщането ни в ефективни ученици 
Божиите очи непрестанно търсят този, който Бог може да изпрати. 
Щом намери някой, който е готов, Той ще го води, ще му даде дарби и 
ще го свърже с правилните хора. Наблюдавал съм следните три етапа, 
през който обикновено преминава човек, за да стане ефективен 
ученик и после ефективен учител. 
1.Духовно пролетно почистване Хората са грешници и имат нужда от 
покаяние за всеки осъзнат грях, за да имат чисто минало. Много хора 
не само са съгрешавали, но срещу тях е било съгрешавано чрез 
погрешно поведение, омраза, ярост, завист и други. Може да е 
необходимо вътрешно изцерение и помощ, за да “простите на тези, 
които са съгрешили срещу вас, и да благославяте тези, които ви 
проклинат.” Изградете изкупени взаимоотношения с вашия баща или 
с вашите деца, както се опитах да обясня по-рано. Приемете като 
даден от Бога факт как, кога и къде сте се родили в естествения 
смисъл на думата. Изцяло в Божия план е дали сте дебел или слаб, 
мъж или жена, умен или не чак толкова умен, от индуистки, 
християнски или мюсюлмански произход. Благодарете на Бога 
детайлно за всичко, което е вложил във вас до сега. И като резултат 
от това ще може да кажете с псалмиста: “Чудно съм направен.” 
Благодарете на Бога за естествените и придобитите дарби и 
способности: Той не ви е научил да плувате, за да ви остави да се 
удавите. Проявете мъдрост и дисциплина в основните дисциплини на 
християнството и проявете плодовете на Духа в християнския си 
живот: молитва, радост, мир, търпение и т.н. Щом миналото ви бъде 
изкупено, бъдещето ви ще може да бъде изкупително. Няма да е 
необходимо да носите травми, рани, белези и други духовни ипотеки 
в служението си и да наранявате други. Наричам тази фаза “духовно 
пролетно почистване”, процеса на приемане и прилагане лично на 
спасението, което Исус ни е дал, което ни очиства от греха и неговите 
последици. Като в истинския живот: когато сме се измили, сресали и 
облекли в чисти дрехи, ние можем да отидем при хората. 
2. Откриване на духовните дарби – инструментите на професията 
Всеки християнин получава една или повече духовни дарби (1 Кор. 
12-14, Рим. 12), когато Исус идва да живее във всеки вярващ чрез 
Святия Дух (Рим.8). Тези дарби са свръхестествена сила от Бога, 
инструментите на професията за християните, необходими, за да сме 
добри помощници на главния строител. Определен брой християни из 
сред всички са надарени и призовани по специален начин и се 
развиват до едно от петте обучаващи служения, споменати в Ефесяни 



4:11. Те не просто имат дарба, те се превръщат в самата дарба. Има 
три начина да бъдат открити духовните дарби: 
а. “По плодовете ще ги познаете”: в процеса на служение и църковен 
живот, вярващите могат да си помогнат взаимно да открият духовните 
дарби един в друг като забелязват и споделят помежду си плодовете, 
които всеки един принася. b. анализ на духовните дарби: в повечето 
народи съществуват различни подходящи тестове за откриване на 
духовните дарби с. пророческо служение: хората с пророческа дарба 
често могат да “видят” в другите тяхната дарба. Ако случаят е такъв, 
присъединете се към човек, който е с години и километри пред вас в 
служението, с което Бог ви е надарил. Носете му чантите, учете се от 
него; ако е възможно, живейте с него и уловете колкото можете 
повече, като задавате въпрос след въпрос. Бъдете негов ученик. 3. 
Духовно чиракуване: практическо, специализирано обучение 
Обучавайте се дни, месеци или години чрез взаимоотношение и под 
надзора на някой с повече опит от вас, за предпочитане със същия 
призив за служение като вашия. Така пророци ще обучават младши 
пророци, апостоли младши апостоли, зрели евангелизатори младши 
евангелизатори и т.н. Чираците ще носят чантите на господарите си, 
ще поливат вода на ръцете им, ще живеят с тях и ще ги наблюдават 
какво правят. Вместо да се идолопокланят на “свят човек” от 
разстояние, те ще опознаят Божий човек и ще се учат от него в 
реалния живот. Духовни суперзвезди и недостъпни гиганти “от висша 
класа” са допринесли много повече други хора да не могат да открият 
своите дарби и призиви отколкото мнозина си представят. Ако се 
учите от човек, който има същия дар и сходен призив като вашия, 
нивото на наученото ще бъде феноменално: вие ще се обучавате в 
областта на вашата дарба и това ще е вълнуващо, и вие ще 
определяте скоростта на учебния процес – колкото повече добри 
въпроси задавате, толкова по-бърз ще е той. Всичко това трябва да 
става в естествената и здравословна атмосфера на домашната църква. 
Най-добрият начин да се научите как се изгражда домашна църква е 
като станете част от този процес и запленени от примера, да го 
умножавате, където и да отидете. 
Време и финанси 
Много хора питат кога трябва да “излезат напред за служение”, както 
казваме в Азия, и кой ще снабдява парите. Имам място тук само за 
кратък отговор: излизаш, когато си сигурен, че си призован, и това, 
което Бог поръчва, Той го плаща. Проблемите често започват с 
образователната система на дадената държава. Обикновено тя е 
настроена да подготви човек да заеме място в икономическата 
структура на света, от която Бог иска да ни избави. Един пастор 
наскоро обобщи това така: най-важните години на младостта са 
прекарани – или да кажем пожертвани? – на олтара на 
образованието, и родителите наливат масло в огъня. И затова много 



хора се сещат, че трябва да бъдат последователи чак след 
двадесетгодишната си възраст и тогава се замислят за многото 
“загубени години” в придобиване на дипломи, които така и не са им 
нужни. Бог е способен да снабдява за тези, които му служат от цяло 
сърце. Тези, на които служите, ще имат сила от Бога да дадат сила на 
вас, включително и финансова. Една или две домашни църкви с 15 
члена могат лесно да финансират един щатен християнин на Запад и 
между пет и десет домашни църкви могат да финансират един пророк, 
евангелизатор, апостол и пастор на пълен работен ден в служението в 
останалата част на света. Вие ще преживеете обещанието в Матей 
6:33 от опит, когато подходите с вяра и направите първите си крачки. 
Глава единадесета 
Модели за църковно умножаване 
Как да основаваме църкви, без да ги превръщаме в серийно 
производство 
Ако искате да умножавате църквите, спрете да “основавате 
църкви”! 
Исус никога не ни е давал ясна заповед да отидем и да основем 
църкви. Много движения за основаване на църкви са се мъчили 
напразно да покажат библейски доказателства, че Новият завет 
наистина заповядва основаването на църкви. Сърцевината на 
Исусовото послание се състои в три много основни заповеди: 

•  “Покайте се за греховете си.” 
•  “Обичайте ближния си.” 
•  “Идете и правете ученици.” 
Това е нашата част. Божията част е : “ Аз ще простя; Аз ще приема и 
твоя ближен; Аз ще построя моята църква.” Ако отнемем Божията част 
за себе си и се опитаме да построим Неговата църква, един вид ние 
узурпираме отговорност, която нямаме, взимаме юздите от Божиите 
ръце и си мислим, че просто можем да отидем и да построим “Божия 
храм”, когато си поискаме. Това не е просто само едно сериозно 
действие, но узурпиране на изцяло Божий прерогатив, натрапване в 
отговорна област, която Бог е запазил за себе си. Ако не се спрем, 
може да се окаже, че сме създали серийно производство и поточни 
линии за църкви, или градим нещо, което прилича на църква. А може 
да сме просто като Саул, който узурпира служение, което не е негово, 
жертвайки на олтаря нещо, което само пророк можеше да прави. Ако 
правим това, което трябва да правим, Бог ще направи това, което е 
обещал, и ще построи Своята църква. Когато решим да станем част от 
Божия план като приемем нашата собствена отговорност да се 
покаем, да обичаме и да правим ученици, Той ще ни използва по 
подходящия начин, за да умножава домашните църкви. Ако ние 
правим това, което трябва да правим, Бог ще направи това, което е 
обещал да направи, и ще построи Своята църква. В този смисъл, 
истинското основаване на църкви започва, когато ние ги спрем от 



серийно производство. Правенето на ученици е в самото сърце на 
Божието послание, и е прост и ефективен начин да се умножаваме. 
Когато ние се умножаваме, Исус ще може да умножава църквите, 
изградени от умножени ученици. 
Пет органични етапа 
Църквата трябва да е там, където са хората, за да напълни народите 
със славата на Бога (Мат.13:33, Рим. 15:18-21). Всяка църква трябва 
да представлява “витрина” за Бога, на която хората могат да видят 
Бог и да възкликнат: “Виж как се обичат.” Това трябва да се случва 
нееднократно, видимо, убедително, за да позволи на съседите на 
църквите да станат и останат последователи на Исус Христос. 
Повечето църкви преминават през пет органични стадия в своето 
развитие и жизнен цикъл, които могат да бъдат сравнени с развитието 
на човека: 

•  Зачатие: духовното семе на нова църква е заченато от 
някого, било то индивид или група. Един или много хора 
“носят в утробата си невидима църква”. Това може да е 
пряко слово от Бога, видение, призив, нарастващо 
убеждение. 

•  Предродова фаза: през този период на планиране, 
бъдещата църква е предмет на обсъждане (кой, къде, кога, 
как, защо) и всички подробности за раждането се 
подготвят. Това е чудесно време да се помечтае 
вдъхновено за бъдещето, както правят родителите, когато 
знаят, че очакват дете. 

•  Раждане: времето на действителното основаване на 
църквата, когато тя започва да функционира като 
органичен индивид. 

•  Фазата на видимия растеж: църквата расте и съзрява чрез 
прибавяне, и както е при всеки възрастен човек, накрая 
стига момента, когато органичния растеж достига своята 
максимална точка. 

•  Умножаване: това е времето, когато църквата се умножава, 
или ако не успее да го стори на правилното време, навлиза 
в духовна менопауза и започва да умира. В периода на 
здравословното размножаване петкратното служение се 
развива и започва да следи за качественото развитие и 
непрестанното умножаване. 

Практически модели за основаване на църкви 
Тъй като има много култури, езици, служения и обстоятелства, 
вероятно има и безброй начини да се основават църкви. И тук ние 
трябва да проявим творчество, а не просто сляпо да копираме 
моделите на други хора, търсейки рецепти за успех и забравяйки да 
питаме Бог лично. Затова Бог избира апостолските и пророческите 
служения да “положи основите”, да извърши изкопната работа, 



защото те имат вродена способност да са инициатори и изобретатели, 
дейни и проницателни. Аз обаче искам да изредя няколко модела, 
които като че ли се повтарят около земното кълбо като общи или 
основни модели за основаване на църкви. Те могат да послужат като 
начални напътствия и да помогнат да се вникне в някои принципи, но 
не трябва да се приемат като сигурна рецепта за успех. Ние винаги 
трябва да помним Божията творческа същност и Неговия уникален 
начин да строи Своята църква на дадено място и в даден момент от 
времето. 
1 Модела “Къща, предадена на мир” 
Целта е основаването на способни да се умножават домашни църкви в 
даден район. Новозаветният модел за това е в Лука 10 глава, където 
учениците отиваха по двама и оставаха в дома на човек, “предаден на 
мир”, който можеше и да не е християнин, но който бе готов да отвори 
дома и семейството си за посланието и присъствието на посланиците 
на Княза на мира. Типичния процес за основаване на такава домашна 
църква често минава през седем стъпки: а. Християните започват да 
споделят собствения си живот, който носи в себе си евангелското 
послание за няколко дни или седмици с “човек на мир”, който може да 
е християнин или човек, който се бои от Бога. Те буквално живеят със 
семейството, което е отворило дома си. Тези все още нехристияни 
може да са станали заинтересовани след събитие, което е добило 
публичност като изцерение, изгонване на демони, покръстване, или 
може би самите те са търсещи и желаят да бъде основана църква в 
техния дом или този на съсед или приятел. 
b. създайте домашна църква с тях и за тях, като се храните, молите, 
споделяте, поучавате взаимно как да живеете според Божието слово. 
с. Утвърдете местни презвитери още от първата седмица сред тези, 
които имат дарба за това и прекарвайте значително и специално 
време с тях, като ги обучавате. На този етап дарбата пророчество и 
духовно разпознаване могат да са от полза, но понякога и с просто 
око може да се види към кого хората се отнасят като към водачи. 
d. настоявайте за изграждането на местни, а не чуждестранни 
църковни модели. 
е. Изграждайте органично и създайте условия за умножаване преди 
църквата да достигне до своя органичен максимум, момента, когато 
все още е органична, но в опасност да се превърне в организационна. 
Това трябва да се вгради в мисленето на новите християни от самото 
начало. 
f. изградете местен модел за общо богослужение, ако е възможно, 
като няколко домашни църкви се събират заедно или с други църкви 
от същата област, които са свързани помежду си чрез съществуващи 
или новосъздаващи се служители от петкратното служение. 



g. създайте условия за утвърждаването на апостолското и пророческо 
настойничество, както и условия, в които домашната църква да може 
да се умножава. 
Както казах преди, много домашни църкви днес имат между 8 и 15 
члена, и обикновено се умножават на всеки 6 или 9 месеца. За 
повечето от тях бащински се грижи неплатен презвитер и обикновено 
работи заедно с презвитери на други домашни църкви. Размерите и 
формите на домашните църкви са много различни. В бивша 
комунистическа България някои домашни църкви са се събирали за 
общи богослужения в частни домове и са стигали до 250 души, които 
са идвали тихо, за да не привличат вниманието на съседите. В някои 
домашни църкви в Китай, по време на такива богослужения в 
домовете, понякога повече от 1000 души са били кръщавани. Някои 
домашни църкви се събират в един и същи дом, други в от четири до 
шест различни дома през седмицата, за да не привличат твърде много 
внимание и да позволят на повече хора да вземат участие. Има 
“домашни” църкви, които от време на време се събират в пещери или 
наемат автобус, за да разходят свои гости, и да проведат малък урок 
междувременно, или се срещат в хотелски стаи от време на време, 
под някои дърво, в някой офис извън работно време, в голяма зала на 
някой ресторант, на лодка или на много други места. Но истинският 
живот на домашната църква протича в самия дом на нейните членове. 
2. Семейният подход при основаването на църкви 
Този модел за основаване на църкви не се гради върху спечелването 
на отделни хора за Христос, а на цели семейни единици. Той цели 
основаването на нова домашна църква с цяло, новоповярвало 
семейство, което после се свързва с други семейство и образува 
множащи се домашни църкви. Този модел цели повярването на цели 
семейства, какъвто е случаят с Корнилий (Деян. 10) или Лидия (Деян.
16), и след това сформирането на домашни църкви в домовете на 
повярвалите семейства. Това е модел от три стъпки, развит главно в 
мюсюлмански среди, но трябва да гледаме на него като на един от 
многото начини за основаване на църкви: 
а. разпространете сред хората, че сте готови да се молите, без да 
вземате пари, в името на Исус за всички, които имат проблеми. 
b. ако някой пожелае да се помолите за него, приятелски помолете 
той да приеме две ваши условия: (1) Готов съм да дойда и да се моля 
само ако присъства цялото семейство, защото не искам да правя нищо 
зад гърба ти и защото искам да се чувствам безопасно в твоя дом. (2) 
Ако дойда, искам да ми позволиш да обясня какво правя, когато се 
моля в името на Исус, за да са сигурни всички, че не правя магии. 
Ако бъде поканен, основателят на църква може да сподели 
евангелието с цялото семейство. Никой не би го прекъснал, защото 
искат той да се моли. След представяне на евангелието той може да 
се моли за болния или обладан от демони човек. Обикновено се моли 



на глас и си тръгва веднага след молитвата. Ако нещо се случи и 
хората бъдат изцерени или освободени, добре е да се уважи 
достойнството на семейството и да бъде оставено да осмисли чутото и 
видяното насаме в собствения си дом. Иначе може да почувстват 
“религиозно поражение”, ако са в присъствието на някой, който 
изповядва друга вяра. 
с. Ако семейството реши, след време на размисъл, че иска да знае 
повече за Христос, те обикновено биха поканили основателя на 
църкви да дойде отново. Този път той пак има едно условие: цялото 
семейство да присъства, както последния път. Ако те се съгласят, той 
отива с твърдото решение да призове цялото семейство към вяра в 
Христос и да им помогне да постигнат обръщане към вярата, и 
поставя началото на църква съвместно с тях още същия ден. 
3. Основаване на църкви чрез радио 
Тази стратегия използва радиото по апостолски почин да основава 
църкви. Вместо евангелизирането на много, за да има отклик сред 
малцина, които да бъдат включени в програми за новоповярвали, тази 
стратегия е настроена да изгради движение, което е подходящо за 
географски рядко населени народи, или където има строги 
ограничения за общи събирания на християните. Това може да стане 
в четири фази, сходно на модел ползван от FEBC в Китай или радио 
IBRA в Средния Изток. Първа фаза Тази фаза обикновено вече 
съществува. Това е традиционната евангелизаторска радио програма, 
която произвежда СРХ, Самотния радио-християнин, който е решил да 
следва Христос чрез съобщение чуто по радиото, и какъвто е случаят 
с около 3-5 милиона СРХ в Средния изток, които може никога да не 
видят друг християнин през целия си живот. Те не могат да се 
възползват от общението и споделянето, присъщо на християнството, 
и често остават самотни, слаби и тъжни. Традиционни програми за 
утвърждаване на новоповярвали като Библейски кореспондентски 
курсове не променят много състоянието на СРХ и имат ограничен 
потенциал за достигане на милионите слушатели. 
Фаза втора Допълнителни програми като “Как да бъда по-добър 
християнин”, “Как да тълкувам сънища” или “Как да възпитаваме 
децата” биват представяни от радиото, като целят да променят 
индивидуалните навици за слушане. СРХ трябва да покани доверени 
приятели или съседи и да слушат тези програми заедно, които после 
да обсъждат и изучават заедно. 
Фаза три Следващата стъпка е представянето на “радио църквата”, 
програма с подходящо име за целта като “Църквата в твоя дом” или 
“Бог в твоя дом”. Целта й е да обучи хората да се превърнат в църква. 
Обикновено тази програма се състои от запис на събиране на 
домашна църква на местния език и според местните нрави на 
определената група, чрез която слушателите биват насърчени да се 
събират заедно и да провеждат събирания според модела, който 



радиото излъчва. Радиото замества апостола или презвитера за 
известно време. След установяване на домашната църква, 
участниците биват обучени как да основават и формират домашни 
църкви чрез кратко поучение на същата радиостанция. Това може 
стане 30 минути или един час след излъчването на домашната 
църква, за да има време за общо хранене като част от събирането на 
домашната църква. След няколко седмици или месеци тези, които 
искат да продължат да се събират като домашна църква според 
модела, който са научили, образуват нова “радио църква”. След това 
те пишат на радиостанцията, която от своя страна уведомява местна 
мрежа от домашни църкви, които могат да утвърдят и приобщят 
новата църква към себе си. 
Фаза четири Новообразуваните домашни църкви се свързват със 
съществуваща мрежа от църкви в своята област, за да получават 
добра грижа и апостолски надзор. FEBC е била свидетел на 
основаването на хиляди църкви по този начин и дори излъчва 
програма, наречена “Китайска зора”, с която цели основаването на 
един милион нови домашни църкви. 
4.Партньорство между евангелизационните походи и 
основаването на църкви 
Един от най-големите пропуски в идеята за “Евангелизационни 
походи плюс програми за утвърждаване на новоповярвали плюс 
приобщаването към местна църква” е при стъпка номер 2, 
утвърждаването, и стъпка номер 3, приобщаването към местната 
църква. Изследвания показват, че средно около един процент от така 
наречените “новоповярвали”, които са се молили да “приемат 
Христос” на събиранията, ще станат членове на местни църкви и ще 
преминат през стъпки 2 и 3. Останалите не само остават в греха си, 
но и биват ваксинирани срещу евангелието, защото казват съвсем 
сериозно “Опитах, но нищо не стана.” Реалистично погледнато, 
походните евангелизации няма да спрат в обозримото бъдеще, и 
затова ние трябва да търсим начини да ги използваме като принос за 
основаването на църкви. Необходими са две неща: първо, готовност 
от страна на евангелизатора и неговата група истински да служат и 
да помогнат на местното църковно ръководство и неговото видение за 
дългосрочното умножаване на църквата; и второ, готовност 
евангелизаторското служение да се обедини с местно апостолско 
служение и да се изградят местни форми за основаване на църкви. 
Като резултат, вместо опити да се приобщят търсещите към 
съществуващи църкви, при които се губи по-голямата част от хората, 
целта е основаването на нови домашни църкви по време на самите 
евангелизации. Местни, и ако е необходимо, гостуващи апостоли ще 
обучават местните християни как да основават домашни църкви 
няколко месеца преди самите евангелизационни дейности. След това 
около десет посетители на евангелизационното събитие могат да 



бъдат насочени да се запишат при презвитер на местна домашна 
църква, който ще ги покани в рамките на 24-48 часа на първо 
събиране на домашна църква в техния квартал, или в един от 
домовете на новоповярвалите, или в дома на презвитера. От там 
насетне отговорността тези събирания да се превърнат в домашна 
църква принадлежи на водачите на домашната църква. Това не бива 
да бъде еднократна среща за новоповярвали, а истинска църква. 
Религиозни обяснителни срещи не са толкова привлекателни колкото 
истинско църковно общение с общо хранене: търсещите искат да 
намерят духовни родители, а не библейски уроци и имат нужда да се 
научат как да живеят християнския живот, а не специфичните 
докрини на дадената църква. Ако този метод се приложи 
целенасочено, при 10 000 посетители на голяма евангелизация, от 
които вследствие на традиционните програми за новоповярвали около 
100 се озовават в църква и 9 900 не, броят на приобщените към 
домашните църкви ще бъде по-голям. Някои случаи показват, че 
броят на приобщените може да е около 10 или дори 15 процента, и в 
някои изключителни случаи дори до 25 или 30 процента. Истината 
обаче е че съществуващия модел на евангелизиране е толкова 
дълбоко вкоренен в нашето мислене и традиции, че болезнено малко 
евангелизатори днес виждат връзката между основаване на църкви и 
евангелизиране; и поради постоянния поток от нови покани за 
проповядване, малцина дори се замислят за промени в установения 
модел. Подобен подход за основаване на църкви може да се използва 
при прожектиране на филма “Исус”. Вместо да използваме 
традиционните програми за новоповярвали след прожектирането на 
филма, в деня на прожекцията могат да бъдат основани нови църкви с 
новоповярвалите. Група от местна или близко разположена църква 
може да придружава екипа на филма и да остане след тях около две-
три седмици да постави началото на домашни църкви и богослужения, 
като се моли да забележи и обучи бъдещи презвитери и т.н. В много 
страни, където филмът “Исус” е бил прожектиран, около 20 до 50 
процента от хората, които са го гледали, показват желание да 
следват Исус. Наличието на такъв висок брой желаещи създава 
огромна възможност за основаване на църкви, ако се работи в тясно 
сътрудничество с филмовия екип. 
5. Основаване на църкви чрез предаване на видението на 
други 
Основаването на църкви е дело на Святия Дух. Някои хора, особено 
апостолите и пророците, са уникално надарени да катализират и 
подсилват работата на Святия Дух в други хора. Те вдъхновяват и 
предават видение и желание за действие в хората. Те “карат другите 
да зачеват духовно”, както се изрази Дейвид Йонги Чо веднъж, и чрез 
вдъхновяване на другите и предаване на видението могат да се 
основават нови църкви. Има много неоткрити, невдъхновени и 



неупотребени основатели на църкви по света. Необходимо е да ги 
привлечем и насърчим да употребят дарбата си, като обикновено 
използваме стратегия от три стъпки за това: търсим и намираме 
хората с потенциал да основават църкви; обучаваме ги и ги 
насърчаваме; пускаме ги в действие. 
6. Основаване на църкви в съдействие с работата на Святия 
Дух 
Тази стратегия действа като събужда по пророчески начин 
вниманието и мобилизира църкви и движения в дадена област да 
откликнат и взаимодействат със специално дело на Святия Дух, 
суверенен акт на Неговата благодат. Необходимо е: 
А. да помолим Бог да протегне ръка и да върши мощни неща в името 
на Исус (Деян.4:28-32) или да разпознаем дело, което Той вече прави 
В. И да подготвим църквите да откликнат бързо на “отворената врата” 
и “на побелелите жетвени полета” като основат множество църкви 
чрез реорганизация на ресурси и хора. 
Има много примери за такъв род основаване на църкви: 
свръхестествени съживления, национални или локални кризи, 
предизвикващи духовен глад сред хората, свръхестествени изцерения 
и освобождения, голям брой хора, получаващи видения и сънища, и 
други свръхестествени преживявания, които искат обяснение. Сред 
турските мюсюлмани в южна България в началото на 1990-те години 
се появиха църкви благодарение на много необичайни изцерения и 
освобождения. Много повече църкви можеха да бъдат основани през 
този период, но мнозина не бяха готови или достатъчно гъвкави за 
възможностите на този момент. 
Глава дванадесета 
Развиване на движение с национални пропорции 
Да поставим началото и да оставим изхода в ръцете на Бога 
Църковната история познава много движения, които никога не 
набират скорост. Нуждаем се от начален тласък и в резултат ще има 
движение, сигурен съм в това. Голяма лавина се образува от малка 
топка сняг, която започва да се търкаля. След това набира скорост, 
приобщава още сняг и други материали и набира скорост, достига до 
една критична точка, след която не може да бъде спряна. 
Загубихме посоката и затова започнахме да се движим два пъти по-
бързо. 
Марк Твен 
Домашната църква има революционната способност да задържа и да 
увеличава инерцията. Тя има огромен потенциал за умножаване, 
гъвкава е и може бързо да се адаптира към променяща се ситуация. 
Харесва ми домашната църква да набира инерция, а не някое друго 
движение, защото когато инерцията е достатъчно голяма, единствено 
Бог може да контролира резултата. Ако Бог желае 80 или 90 процента 
от населението да бъдат спасени и приобщени към църква, едно 



движение, независимо колко голямо и смело е видението му, просто 
не би имало възможност да подсигури условията, съразмерни с 
величината на такова видение. Спокоен съм с мисълта, че Бог може 
да създаде такива условия; ние трябва да вършим нашата част, която 
е покаяние, любов към ближния и правене на ученици, а Той ще 
свърши своята и ще изгради църквата Си. Това не означава, че ние не 
бива да си поставяме цели. Целите са израз на нашето видение, 
изповед на вяра; те показват днес каква е нашата вяра за утре и 
мотивират и насочват енергията ни. Целите имат важен мобилизиращ 
ефект и могат да разрешават проблеми, които възникват от пасивно 
вглъбяване в настоящата ситуация. Някои от най-красивите 
постижения са идвали, когато Христовото тяло в даден регион или 
нация е възприемало обща цел, съвместна мисия, която християните 
да изпълнят заедно в бъдещето. Представете си малко момче, което 
стреля с лък към вратата на обора. След като стрелата се забие, то 
отива до вратата и очертава кръг около стрелата с парче тебешир. 
Отстъпва няколко крачки назад, слага ръце на кръста и с гордост 
заявява “Точно в десятката!” Такова поведение е нормално за малко 
момче, но не и за църквата. Евреи 11:1 говори за вяра, насочена към 
бъдещето, “сигурност за нещо, което не виждаме”. Това ли е нашата 
истинска цел или в края на всяка година вадим парче тебешир от 
джоба си? 
Кой в действителност управлява народите? 
В много страни, които са разкъсвани от политически и религиозни 
идеологии, култ към личността, морален упадък, растяща 
организирана престъпност, екология и икономика извън контрол, 
един въпрос се чува от все повече хора: Кой в действителност 
управлява народите? И в тази връзка мнозина си спомнят едно древно 
пророчество, което звучи много значимо: “Поискай от Мен и Аз ще Ти 
дам за наследство народите, и за притежание - земните краища. 
Затова сега, вразумете се, царе, поучете се, земни съдии. Слугувайте 
на ГОСПОДА със страх и радвайте се с трепет. Целунете Сина” (Пс.2). 
Това пророчество говори за Господ Исус Христос; Той е този, който 
каза “Идете и направете ученици във всички народи.” Само господар 
на народите може да говори така, без да се срамува. Много държавни 
глави, президенти, канцлери, диктатори, царе и генерали, както и 
техните подчинени, знаят дълбоко в себе си, както Пилат някога, че 
нямат реална власт, “ако тя не им е дадена от горе” (Йн.19:11). От 
дните на Мойсей и Аарон Бог издига пророци във всяко поколение да 
изпраща послание в живота и обстоятелстата на народите. Дори днес 
Бог издига хора като Пол Кейн (САЩ), Бърнард Анкома 
(Великобритания), Джереми Сандерая (Индия) или Ерих Ребер 
(Швейцария), които са говорили или ще говорят на президенти и 
други държавни глави от името на Бога. В близкото бъдеще много 
национални правителства ще бъдат изправени пред невероятен 



избор, когато Исус изпълни обещанието си: “Кротките ще наследят 
земята.” Това Божие наследство започва с молитва, приема се с 
молитва и завършва с молитва. И само кротките са достатъчно кротки 
да повярват в това; затова и ще вкусят от него. 
Да направим ученици от народите 
Част от задачата, която Бог е възложил на църквата, е да “направи 
ученици от народите”. Много от нас знаят какво е да направиш 
ученици от един или двама души; но как правиш ученици от едно 
село, улица, град, регион, племе или народ? Как Исус правеше 
ученици? Той покани всички и избра неколцина да бъдат негови 
специални апостоли. След това Той сподели живота си с тях, 
буквално ги учеше как да живеят, как да умрат и как да вършат 
“Божието дело”. Резултат беше смесица: някои Го последваха, други 
Го отхвърлиха и всички знаеха за Него. Един ученик на Исус следва 
примера на господаря си редом с други ученици. Исус никога не се 
отъждестви напълно само с един християнин, но се отъждестви с 
“църквата”, Неговото тяло на земята. Затова един отделен християнин 
не може да донесе “цялото евангелие”; това може да стори цялата 
местна църква. Отделният християнин “знае отчасти”, той е само част, 
а не израз на цялото тяло. Отделният християнин може да действа от 
името на Исус “като посланник на Христос” в изпълнението на 
специална мисия или задача. Но всеки вярващ е “мъртъв за себе си и 
жив в Христос”. Новият живот в Духа е общ, не индивидуален. Това е 
важно, защото това означава, че мястото за правене на ученици е 
местната църква. Оттук следва и друго важно следствие: начинът да 
се правят ученици от народите е да се умножават църквите, докато 
станат достатъчно. Нито евангелизации, нито библейски уроци или 
програми за последователи, без значение колко чудесни и зрели са 
те, няма да постигнат това, което местните вярващи могат да 
направят: да направят ученици един от друг и от своите съседи в 
реалния живот, да се научат как да живеят в дух и истина, да 
променят ценностите и начина на живот един на друг, да създадат 
условия, в които да се чувстваме отговорни, да бъдем поправени, 
обичани, дарени с благодат и прошка, и да бъдем непрестанно 
насърчение един за друг. Само това ще направи Исус видим за 
всички, така че хората не просто ще чуват и четат, но ще “виждат и 
разбират” (Рим.15:21) евангелието, за да може всичко, което трябва 
да се знае за Исус, да бъде явно. 
Църква на крачка разстояние от всеки човек 
Докато църквата разчита на методи и стратегии, които водят до 
прибавяне на хора, а не до умножаване на църкви, Голямата заръка 
да се правят ученици от всички народи просто никога няма да бъде 
изпълнена. За да може всеки човек да “види и разбере” евангелието 
на Царството, проявено чрез местното Христово тяло, е необходима 
жива общност – витрина на Бога – на крачка разстояние от всеки 



човек от всеки народ. Квасът на Царството трябва да действа в 
“цялото тесто” (Мат.13:33). Не трябва да има човек, който да не е чул 
за живота на местната църква. Не трябва да има “неутрална 
територия”, където хората просто да не са чували за Христос. 
Църквата трябва да е навсякъде по земята, във всяко село, общност, 
квартал, жилищен блок. Тези църкви не трябва да са съвършени, нито 
някога ще бъдат; трябва обаче да се стремят да бъдат с новозаветно 
качество и калибър, за да могат не само да “напълнят” народите, но и 
да ги направят ученици. Ако трябва да работим върху качеството на 
нашите църкви, това е мястото от където да започнем. Ако открием, 
че в нашата страна няма достатъчно църкви, трябва да основем 
толкова, колкото считаме за необходимо. Накратко, нуждаем се от 
правилното качество църкви на правилното място. Повечето народи 
се множат, защото семействата в тях се множат. Докато църквата 
разчита на методи и стратегии, които водят до прибавяне на хора, а 
не до умножаване на църкви, Голямата заръка да се правят ученици 
от всички народи просто никога няма да бъде изпълнена. 
Целите са преди методите 
За всички нас има опасност да се влюбим в методите и да повярваме, 
че евангелизирането на света ще стане чрез разпространението на 
този или онзи метод по земното кълбо. Това е далеч от истината. След 
като Дейвид Барет публикува своята книжка за 700 глобални плана 
за евангелизиране на света, още много планове и инициативи бяха 
създадени, чиято крайна цел е да наложат една или друга 
методология в глобални пропорции. Всеки християнин, казва пастор 
Бил Хайбелс от Уилоукрийк Комюнити Чърч в Чикаго, трябва да си 
отговори на три основни въпроса: Какво? Защо? и Как? 

•  Какъв е крайният резултат, който искаш да постигнеш ( и 
как го измерваш)? 

•  Защо искаш да постигнеш тази цел, а не някоя друга? 
•  Как, т.е чрез какви средства и методи, възнамеряваш да 
постигнеш целта си? 

Проблемът, казва той, е че много християни започват по неправилен 
начин, първо от методите. След това намират причина да продължат 
това, което правят, и накрая не постигат това, което са 
възнамерявали да постигнат. Методите са се превърнали в цели, и 
самите те са станали крайния резултат. За всички нас има опасност да 
се влюбим в методите и да повярваме, че евангелизирането на света 
ще стане чрез разпространението на този или онзи метод по земното 
кълбо. Това е далеч от истината. 
Цялото блюдо е по-добро от украсата само 
Един от отличните лозунги на евангелското Движение за световно 
евангелизиране от Лозана призовава “цялата църква да занесе цялото 
евангелие на целия свят”. Самата църква, както виждаме от 
църковната история, е била най-голямата част от проблема. Докато 



Бог отново възвръща “цялостта” на църквата, като я връща към 
органичен живот, изпълнен с взаимоотношения, към уравнението се 
прибавя липсващия елемент: цялостната природа на църквата. В 
много страни християните знаят, че “Бог е намислил нещо”: “нова 
апостолска реформация”, както го нарича С. Питър Вагнер в своята 
книга “Churchquake”. Да дадем една илюстрация как Бог възстановява 
цялостта на истинската църква, с всички необходими елементи и 
съставки според апостолски и пророчески модел. Ако Бог вареше 
супа, Той щеше да слага подправка след подправка, съставка след 
съставка, търпиливо чакайки цялото ястие да стане съвършено, преди 
да нахрани света. Много от хората не биха имали Неговото небесно 
търпение и биха застанали близо до тенджерата, и развълнувано да 
щипват от този или онзи продукт, било то сензационно служение или 
духовна вълна, и да го превръщат в нова организация или движение, 
и да заливат света с него. Но една част не е цялото нещо, продуктите 
не са супата, и един продукт, пък бил той подходящ или хранителен, 
не би заситил задълго. Нека да оставим Бог да завърши супата! 
Изглежда Бог възстановява първо качеството на църквата, и ако то 
добие правилни пропорции, то ще успее да намери и изгради свои 
собствени структури навсякъде, да се разпространи глобално, 
задвижвано чрез Божиите средства, заразявайки всичко до което се 
докосне като небесен вирус, трансформирайки общества и хора със 
своята дадена от Бога ДНК. 
Правене на ученици от народите, не просто попълване на 
църковни бройки 
Отгледан в Германия, където днес има места с население от 20 000 
души и повече без нито една евангелска църква, аз се почувствах 
като в небето, когато пристигнах във Флорида, САЩ, за първи път. В 
едно кратко изследване, което проведох в Сарасота, Флорида веднъж, 
за мое удивление открих, че в този град на всеки 650 жители се пада 
по една евангелска църква, наситеност около 30 пъти по-голяма от 
някои места в Европа. Въпреки това, и надяваме се, че моите 
американски приятели ще ми простят, че казвам това, трябваше с 
неохота да призная, че във всекидневния живот не почувствах голяма 
разлика между двата свята. “Някои хора твърдят, че много нации са 
евангелизирани – въпреки това те не са изпълнени с ученици”, казва 
Джеймс Енгел. “Водачи, стремящи се към власт, с пирамидална 
структура, построиха огромни църкви, но трагично се провалиха в 
правенето на ученици. Както един християнски водач в централна 
Африка каза: “Мисионерите ни донесоха спасение, но не ни научиха 
как да живеем.” Правенето на ученици говори за ново качество на 
живот, и след това търси отговор на въпроса за бройките. Християни 
от много страни са ми казвали неща в следния смисъл: “Ако 
качеството на съвременната църква не се промени драстично, ние 
може и да успеем да напълним цялата страна с църкви от този вид, но 



няма да успеем да направим ученици.” Джим Монтгомъри от 
служението DAWN твърди, че ние трябва да имаме за цел във всеки 
народ да има една църква на всеки 500 до 1000 души от населението. 
Това изчисление е на базата на традиционната църква със среден 
числен състав от 50 до 100 души. Всеки човек, казват социолозите, 
може да повлияе ефективно само на определен брой хора със своите 
идеи или ценности. Тъй като ще има много домашни църкви в бъдеще 
във всеки народ, две неща може да се случат. Първо, средната 
църква може да стане по-малка и социологически да достига по-малко 
хора в сравнение с традиционната “малка църква” с 50-100 души. 
Второ, тя може да се превърне в по-мощен свидетел, защото ще бъде 
органична, в центъра на реалния живот и със силен потенциал за 
умножаване. Аз вярвам, че е добра стратегия за Христовото тяло в 
даден народ, регион или град да се стреми да основе по една църква 
на всеки 500-1000 души. Този процес се стреми да постигне ниво на 
засищане – да се основат толкова църкви, колкото са необходими, за 
да се изпълни земята с присъствието на Бога. Ако този процес се 
извършва от значима част от църквите в даден народ, няколко важни 
последствия се раждат от това. Създава се единство на базата на 
обща цел и стратегическо видение; намалява съревнованието, и 
насочва цялата ни енергия в обща посока. Можем да онагледим тези 
последствия. 
Как се яде слон 
Мисионерската задача, която Исус ни остави, е начинание със 
слонски размери. Самата й величина е понякога депресираща и 
демобилизираща. За такива случаи в Африка има една поговорка: 
“Как се яде слон? Просто: като го нарежеш на малки парчета!” В 
нашия случай невероятната отговорност и задача да се напълнят 
народите с евангелието трябва да се разпределят на много рамене по 
целия свят. Всеки човек, всяка църква, всяка група трябва да работи 
на своето място и да даде своя уникален принос към общата цел. В 
идеалният вариант отделните части на задачата имат най-точните 
размери, за да може задачата да бъде изпълнена в конкретния 
период; частите не са нито твърде големи, за да ни унищожат или 
обезсърчат, нито твърде малки, че да започнем да си мислим, че 
можем да се справим сами. Нашата задача прилича на задачата на 
Неемия, който трябваше да мотивира Божия народ да издигне стените 
на Ерусалим заедно. След като сподели видението си с тях, той 
разпредели задачите, за да постигнат една обща цел, като всяко 
семейство получи работа, съответстваща на силите им. В резултат на 
това те не просто струпваха камъни на куп, а градяха истинска стена. 
Лов на зайци 
В традиционния лов на зайци ловците преследват зайците с помощта 
на кучета. Преди началото на лова ловците се събират на стартовия 
терен със своите кучета. Интересно е да се наблюдават тези кучета 



отблизо. Преди преследването те са напрегнати, лаят, хапят се, 
бележат си територията и като цяло създават голяма шумотевица. 
Всичко това се променя, когато изсвири тръбата и заекът бъде пуснат. 
В миг тези кучета се преобразяват. Извъднъж ги обединява голяма 
обща цел: улавянето на заека! Рамо до рамо те преследват заека, 
докато го хванат. Ако някое куче предпочита да хапе други кучета, да 
маркира дърветата или просто да лае, това е неговият свободен 
избор. То се изключва от гонитбата, защото има други приоритети. 
Доста грубо тълкувание на това виждаме в Южна Африка. Много 
евангелизаторски и мисионерски проекти днес, както и много групи, 
движения, църкви и общества могат да бъдат сравнени с кучетата от 
нашата илюстрация, и често в състоянието им от преди началото на 
гонитбата! Това, от което истински се нуждаят, е “заек”, обща, 
конкретна цел към която да се стремят заедно; достатъчно голяма 
цел, за да приобщи всички участници напълно и да ги мотивира да се 
включат към общата стратегия с ясна цел. Или както казва Павел: 
“Защото и ако тръбата издадеше неопределен звук, кой би се 
приготвил за бой?” (1 Кор. 14:8). 
Конкуриращи се мравки 
Представете си две мравки пред един слон. Те спорят коя от тях ще 
изяде слона. Средностатистическата евангелска църква днес 
наброява около 100 члена. Вземайки предвид определени 
социологически фактори, една местна църква има потенциал за 
евангелизиране с коефициент 10, т.е. тя може да окаже ефект върху 
живота на 10 пъти повече хора от броя на своите активни членове. 
Църква със 100 члена може да окаже влияние с евангелието над 
около 1000 души от своята културна, етническа и социална среда. 
Това означава, че в един град с население от 15 000 души, 
съществува реалната нужда от поне 15 църкви – по една на всеки 
1000 жители. Много църкви имат склонността да говорят с езика на 
конкуренцията, когато в един малък град с 15 000 жители бъде 
основана втора дейна църква. Не само че и двете църкви са 
необходими, но съществува нужда и от още 13. С други думи, няма 
нужда да се препираме коя мравка ще изяде слона. Единственото 
разрешение е да извикаме още мравки. Ако църквите в дадена област 
имат реалистична представа за величината на задачата, надпреварата 
ще бъде снижена и бивши конкуренти могат да станат съратници и да 
се надяваме, приятели. 
Хора, информация, молитва, стратегия 
Откъде се тръгва и как се стига до такъв общонационален процес? 
Джим Монтгомъри е написал две книга върху точно този предмет, 
затова мога да се спра на този въпрос само накратко. В помощ на 
нашите разсъждения искам да обърна внимание на четири 
стратегически точки: хора, информация, молитва и стратегия. 



На първо място хора “Божият метод е човек.” Както Джон Нокс от 
Шотландия, който се моли “Боже, дай ми Шотландия или умирам”, има 
мъже и жени на Бога, които повече от другите познават и носят в 
себе си особена агония и товар, истинска болка за своя народ, град, 
регион, група. Често това са хора с апостолски и пророчески дар, 
които носят тежък товар на раменете си, които другите рядко 
разбират. Често те са със съкрушени сърца и сълзи в очите; 
съвременни бащи и майки с апостолски сърца, носещи в себе си 
Божиите мечти, способни да родят общонародно видение. Много често 
ще ги видите готови да понесат крайната отговорност, да стигнат 
докрая, да направят всичко, да продадат къщата си, колата си и 
духовното първородство, да ходят по вода и през огън, ако е 
необходимо, за да видят своя народ спасен. Исторически движения на 
Бога никога не са започвали от комитети. Те винаги са започвали от 
отделни индивиди с голямо видение. Затова такива хора трябва да 
бъдат нашия приоритет. Те са помазаните за водачи и слуги, и от тях 
може да тръгне началото на едно национално движение. 
Информация “Истината ще ви направи свободни.” Дяволът обича 
всяко християнско начинание да е обвито от объркване, без да знаем 
дали вървим напред или назад, без да разбираме настоящето и 
посоката, която трябва да следваме. Затова ни е необходима 
информация. Има два начина да си набавим необходимата 
информация: молим се и задаваме въпроси. Молитвата ще ни 
разкрива по свръхестествен начин неща, които Бог иска да знаем. 
Систематичното задаване на въпроси е това, което наричаме 
изследване. Както Исус Навиев и Халев, когато разузнаваха 
обещаната земя, ние се нуждаем от ръководено от Духа изследване за 
състоянието на “жетварите” (църквата) и “полето” (света). Трябва да 
се молим относно нуждата от църква на крачка разстояние от всеки 
човек и липсата на такава. Трябва да наблюдаваме белезите на 
времето; трябва да четем и тълкуваме вестниците, статистиките, 
анализи и всичко, което ни помага да разберем природата и 
величината на несвършената задача в дадената нация. Тъй като не 
можем да обичаме това, което не познаваме, познаването на нашата 
страна по-добре ни помага да я обичаме повече. Любовта е един от 
най-силните мотивиращи фактори на земята. Ако хора, например, 
прочетат, че тяхната страна, област или град се нуждае от още 10 000 
църкви, и че ако съвременната църква продължава да прави нещата 
по сегашния начин, духовното състояние на нацията няма да се 
промени значително в следващите 200 години, и ако четат 
вестниците, без да бъдат развълнувани и предизвикани, тези хора 
може би са се изключили от духовно участие в един процес за 
обновление на своята страна за конкретния момент. По-късно те може 
да променят намеренията си, но хора, които имат товар, върху които 
Бог е поставил истински духовен приизив и отговорност, ще реагират 



различно на цифрите и фактите, защото знаят, че зад тези цифри 
стои огромно предизвикателство: истински хора с истински имена, 
лица, адреси, болки и проблеми, и вечните им души са в опасност, 
ако църквата продължи по своя приятен път. И такава мотивация ще 
мобилизира правилните хора да мобилизират другите. 
Молитва Когато човек падне на колене, Бог влиза в действие. 
Молитвата ходатайства пред Бог за народа и подклажда видението и 
любовта. Молитвата мести планини, възкресява мъртвите, изцерява 
болните, повдига ранените, благославя проклинащите, иска прошка 
за греха и изцерява земята, докосва сърцето на Отец. Нашите 
способности понякога ни разделят, но молитвата ни смирява отново и 
следователно ни обединява. Молитвата не е просто средство, чрез 
което вършим по-добра духовна работа, тя самата е духовна работа. 
Тъй като същността на молитвата е общение с Бога, а доброто 
общение е двустранно, молитвата включва Бог да ни говори по един 
или друг начин. Когато се молим да правим ученици в народите чрез 
умножаване на Христовото присъствие чрез домашните църкви, 
поединично и съвместно, Бог ще започне да ни говори. Независимо 
дали се молим по двама и трима, в домашната църква, в 
традиционната църква или “в молитвени домове за народите” – места 
за двадесет и четири часова молитва; дали се молим в колиби или 
къщи, коли или автобуси, богослужения или групи, Бог започва да ни 
говори. Обикновено Той говори на пророците измежду нас първо 
(Амос 3:7,8), след това обединява църквата чрез духовно видение, 
събира петкратното служение в стратегическо взаимодействие, 
подсказва ни да видим в словото Му откровения, които сме 
пренебрегвали дълго, събужда хора нощем да ходатайстват, дава 
сънища и видения, и накрая излива Своя Святи Дух на всяка твар, за 
да ни разбуди за изкупителното дело на Бога за нашето време. Тази 
молитва се простира отвъд молитвите със съдържание “Дай ми, дай 
ми” , които моят приятел Д-р Виктор Чудри нарича “кози молитви”, 
защото от разстояние се чува само ключовата дума “ми-и-и, ми-и-и”. 
Истинската молитва разисква с Бог съдбата на народите. Хората, 
които се молят с такива молитви, няма да могат да устоят на призива 
да станат отговор на своите молитви. Исус каза на учениците Си да 
“искат от господаря на жетвата да изпрати повече работници на 
нивата” – и в следващия миг те бяха измежду изпратените. 
Стратегия Стратегия е начина, по който използваме ограничените си 
ресурси за постигането на конкретна цел по най-икономичен и 
ефикасен начин. Стратегията концентрира и дава посока на 
енергията. Като добри настойници на Божиите таланти, ние ще трябва 
да работим ефикасно; за разлика от раздаването и щедростта, 
дясната ръка ще трябва да знае какво прави лявата. За да може 
общонационалната инерция да започне и да нараства, ние трябва да 
потърсим и намерим призованите и надарените от Бога за тази 



конкретна цел. След това трябва да намерим и насърчим Божиите 
молитвени водачи да поставят началото и да усилят молитвената 
инерция, и да започнем изследване и молитвен анализ, за да знаем 
точните факти. Когато започнем да се молим за това, Бог може да 
избере да ни говори за конкретния път напред. Когато пророческото 
послание, духовен боен вик, който откликва в сърцата на другите 
християни, бъде подет от всички домашни църкви чрез конференции, 
общи богослужения и предаван от уста на уста, Божиите хора ще се 
мобилизират за една обща цел. След това ще им е необходима 
стратегическа основа за дейността им, така както реката се нуждае от 
корито, което да насочва потока в правилната посока. В рамките на 
тази стратегическа основа апостолското и пророческото служение ще 
могат да действат свободно и църквите във всяка област, град, регион 
и народ ще действат като един. “Намери си цел, начините за 
постигането й ще я последват” пише на едно рекламно пано срещу 
дома ми в Мадрас. Когато Христовото тяло в един народ открие своята 
изкупителна цел, средствата за постигането й – духовни генерали, 
учители, презвитери на домашни църкви, пари, планове, методи и др. 
– ще последват. 
Килимът 
Бог не очаква всички ние да имаме пълно разбиране за всичко това. 
Дори може да е опасно и изкушаващо да знаем и разбираме твърде 
много. Тези, които се доверяват, че Бог е в контрол на това 
свръхестествено партнъорство между Бог и човеците, наречено 
основаване на домашни църкви, ще могат да Му се доверят за 
следващата стъпка. Ще можем с радост да изпълним нашата част от 
задачата и ще Го оставим да я съчетае с цялата картина; ние ще 
носим кръста си и ще оставим славата за Него. Може би Бог тъче 
килим и една нишка се свързва с други, докато килимът бъде 
завършен. Мисля, че ще има много възклицания от изненада, когато 
осъзнаем, че докато сме се свързвали с хора и движения по целия 
свят, и сме правили неща, които са изглеждали безсмислени от 
човешка гледна точка, Бог всъщност е тъкал килим, и ни е позволил 
да го гледаме от обратната страна. И после, в определен период от 
историята, Той ще обърне килима всички да го видят – и ние ще 
бъдем удивени от гениалността на дизайна. И може да останем още 
по-учудени, когато осъзнаем, че това е част от червения килим, 
посрещайки Исус Христос Месията на земята, която Той е създал, за 
да вземе това, което по право е Негово. Каква по-голяма радост за 
всички нас от тази Той да мине покрай нашата група, село, град, 
страна, да спре за миг, да се усмихне и да каже: “Хубаво, добри и 
верни слуги!” 
Suggested Materials 
General Reading 



Donald McGavran, Founders of the Indian Church, CGAI, POB 512, 13/2 
Aravamuthan Garden Street, Egmore, Chennai 600 008, India Christian 
A. Schwarz, Natural Church Growth, Diedersbüllerstr. 6, 25924 
Emmelsbüll, Germany. Fax (+49)-4665-252 Watchman Nee, The 
Orthodoxy of the Church, The Gospel Book Room, T.C. 2/1444, Pattom, 
Trivandrum 4, Kerala, India Barney Coombs, Apostles Today, Sovereign 
World Ltd., PO Box 77, Tonbridge, Kent TN11 9XT, England Kari Törmä, 
Whole Marriage Ministry, Keinutie 8.i.54, 00940 Helsinki, Finland. Email: 
kari.torma@ymca.inet.fi Roger Ellis & Chris Seaton, New Celts, Kingsway 
Publications, Eastbourne, PO Box 827, BN21 3YJ, England Larry Crabb, 
Connecting, Word Publishing, Nashville, USA 
Literature on House Churches 
Bob Fitts, The Church in The House, 5851 Kuakini Hwy. #107, Kaulua-
Kona, HI 96740 USA Fax (+1)-808-334-9673 Email 
BobFitts©compuserve.com Dr. Met Castillo, The Church in Thy House, 
Alliance Publishers, 13 West Capitol Drive, Pasig, Metro Manila, 
Philippines 
Material on and from DAWN 
Dawn Fridayfax; Great stories about the Great Commission, weekly one-
page up-to-date information written by Wolfgang Simson about what God 
is doing around the world, available on subscription base through fax, 
mail and email from DAWN International Network, PF 212, 8212 
Neuhausen 2, Switzerland. Fax: (+49) 7745-919531, tel. 
(+49)7745-919528. E-mail: 100337.2106@compuserve.com DAWN web 
pages: www. Dawn. ch; www.dawneurope.net; www.dawnministries.org; 
www.wolfgangsimson.de Jim Montgomery, DAWN 2000: 7 Million 
Churches to Go Jim Montgomery, Then the End Will Come, [Sequel to 
Dawn 2000] Roy Wingerd, DAWN Research Handbook Brian Mills, 
Developing a Prayer Strategy Cathy Schaller, Dawn Intercession 
Handbook All these titles are available through Dawn Ministries, 5775 N. 
Union Blvd., Colorado Springs, CO 85918, USA, Fax (+1)-719-548-7475, 
Tel. 719-548-7460 
Literature on Cell Churches 
Ralph W. Neighbour, Jr., Where Do We Go From Here? Touch Publications, 
Inc., PO Box 19888, Houston, TX 77224, USA Larry Kreider, House to 
House, House to House Publications, 1924 West Main Street, Ephrata, PA 
17522, USA William A. Beckham, The Second Reformation, Touch 
Publications, PO Box 19888, Houston, TX 77224, USA William A. 
Beckham, Church Growth and the home Cell system; Church Growth 
International, Yoido PO Box 7, Seoul 150-600, Korea Howard Astin, Body 
and Cell, Making the transition to Cell Church: a first-hand account, 
Monarch books, Broadway House, The Broadway, Crowborough, East 
Sussex TB6 1HQ, England Larry Stockstill, The Cell Church, Regal, USA 
За автора 
Волфганг Симсон работи като консултант по стратегията, 
изследовател и журналист в рамките на DAWN International Network 
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(виж отдолу). Работил е като социален работник и таксиметров 
шофъор в Щутгарт, Германия, след което учи теология и мисии в 
Швейцария, Белгия и САЩ и пътува интензивно, за да изследва 
растящи църкви и движения за основаване на църкви. Той е член от 
борда на Британската и на Германската асоциации за църковен 
растеж, и редактор на DAWN Fridayfax. Той е от унгарско-немско-
еврейски произход и е женен за индийка, Мърси.Имат трима сина и 
наскоро се преместиха от Мадрас, Южна Индия, да живеят в 
Германия. 
DAWN International Network 
DAWN International Network е глобална стратегическа мрежа, 
основана на базата на видение и приятелство, а не организация с 
централен офис или платени служители. Целта е да подпомогне, да 
бъде на разположение и да насърчи национални и регионални 
движения за основаване на църкви чрез сатурация, водени от тези 
индивиди, групи и движения, които Бог призове и надари от всеки 
народ, група или област за тази конкретна цел. 

•  Мрежата приветства тези хора, движения, организации, 
църкви и деноминации в своите редици, които споделят 
видение и убеждение за нуждата от основаване на църкви 
чрез сатурация. Тя цени и се съюзява с други подобни 
мрежи като World Evangelical Fellowship, AD 2000, the 
Lausanne Movement и др. 

•  Участниците в мрежата биват насърчавани да се отнасят 
един към друг като към приятели, не просто като колеги. 
Главното видение е Божието царство да бъде разширено 
чрез умножаване на новозаветни църкви, които правят 
ученици сред народите (Мат.28:18-20), а не да бъдат 
постигнати индивидуални, организационни и 
деноминационни цели. Няма задължително членство, а 
динамични връзки, според които всяка група или човек 
определя количеството и качеството на взаимоотношение 
или взаимодействие, които иска да даде или да получи. 

•  Всеки участник дава своя компетентен принос към общата 
задача да се постигне основаване на църкви чрез 
сатурация в национален или регионален мащаб. Това може 
да е морална подкрепа, изследователска дейност, 
писателска дейност, ходатайствена молитва, финансови 
или административни умения, или служител от петкратното 
служение. Всеки човек бива насърчен да действа според 
дадените му от Бога умения и дарби, и да се втъче в 
неформално стратегически партнъорство за духовната 
трансформация на даден народ.


