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ВЪВЕДЕНИЕ 

Никога не съм се чувствал призован да проповядвам. Просто станах 
доброволец. Исках да се чувствам призован. Но това просто никога не се 
случи. Някои от приятелите ми почувствали подобен призив докато учели 
в училище. На една неделна служба те излезли напред и споделили това с 
църквата. Всички ръкопляскали. Някои от тях все още са в служение. 
Мисля, че един е в затвора. 

Беше следобед и карах нанякъде с баща ми. След един от тези дълги 
моменти на тишина, които имат бащите и синовете когато карат заедно, аз 
проговорих и казах: „Татко, трябва ли човек да бъде призован към 
служение или може просто да пожелае да бъде доброволец?” 

Той помисли за момент: „Е, предполагам, че няма проблем да е 
доброволец.” 

„Добре,” казах аз, „Искам да бъде доброволец.” Така и направих. 
Всъщност имаше две опитности като доброволец, които ме формираха 
като комуникатор. 

По време на първата година в колежа Сид Хопкинс, нашият младежки 
пастир, ме попита дали бих му помогнал да води библейското изучаване за 
ученици в сряда вечер. Това беше наистина странна молба тъй като ние 
дори нямахме библейско изучаване в сряда вечер. След като разпитах 

малко повече аз разбрах, че той иска аз да започна такова изучаване за 
други ученици.  Никога не бях водел или учил някого през живота си. Но 
се съгласих да опитам. 

Хубавото да бъда толкова млад беше, че знаех какво няма да сработи. 
Проповядването нямаше да свърши работа. Поучение в продължение на 20 
или 30 минути нямаше да работи. Изучаване стих по стих нямаше да 
работи. Разказването на няколко истории, които да водят до някаква поука 
нямаше да работи. Така че реших да заложа на простотата. Никой не ми 
каза колко дълго трябва да е библейското ни изучаване, така че не се 
чувствах притиснат да бъде дълго. Имах свободата да решавам. 

През първата седмица се появиха около 20 ученика. Аз раздадох карти, на 
едната страна на които бях написал един стих, а на другата въпрос. Стихът 
за първата седмица беше Йоан 17:4 

Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да 
върша.      



Говорихме за това какво означава да прославиш нещо. Обясних, че 
прославянето на Отец беше главната цел на Христовото идване и че това 
трябва да е и нашата цел. След това им казах да обърнат картата от 

обратната страна и да помислят за 30 секунди как биха отговорили на 
следния въпрос: Какво мога да направя тази седмица, за да прославя Бога в 
моето обкръжение? 

След това завърших с молитва. Цялото нещо отне около 15 минути. Една 
идея. Един въпрос. Едно приложение. Всички останаха будни. Всеки беше 
заинтересован. Всеки можеше да си спомни какъв беше урокът. Сид беше 
донякъде притеснен заради смелостта. Но на следващата седмица хората се 
увеличиха. И продължиха да се увеличават. Всяка седмица давах карта със 

стих и въпрос. Без музика. Без пица. Нямахме дори система за оценяване. 
Това беше първият ми опит като комуникатор. Той ме научи на ценният 
урок, който щеше да бъде затвърден няколко години по-късно. 

През 1981 се преместих в Далас, Тексас, за да посещавам Даласката 
богословска семинария. В края на първият ми семестър директорът на 
местното християнско училище ме попита дали бих подготвил послание за 
тяхната седмична църковна служба. Приех. Тъй като ставаше дума за 
ученици реших, че трябва да избера история от Писанието. По някакъв 
начин достигнах до историята на Нееман и Елисей. Елисей бил...е, знаете 
какъв бил Елисей. Както и да е, Нееман бил болен от проказа и Елисей го 
изпратил да се потопи в реката. Нееман се подчинил и се излекувал. 

Прекарах часове над тази история. Черпех от необятните си познания като 
първокурсник в семинарията. Отидох в библиотеката и изучавах арамейски 

език. Имах страници със записки. Имах и план, който беше горе долу 
следният: Проблемът на Нееман, Гордостта на Нееман, Молбата на 
Нееман, Доказателството на Нееман. Бях даже прекалено подготвен. 

Вечерта преди да проповядвам се помолих до леглото си. Започнах да се 
моля за учениците, на които ще говоря следващия ден. Не познавах лично 
нито един от тях, но знаех, че от тяхната перспектива това ще бъде просто 
още една служба водена от някакъв непознат говорител. Прозявка. Докато 
се молех ми стана ясно, че пет минути след като свърша те няма да помнят 
нищо от това, което съм казал. Бях прекарал часове в подготовка на урок, 
който никой нямаше да запомни. Какво разхищение на време и енергия. 

Станах, седнах зад бюрото си реших да не позволя това да се случи. 
Изхвърлих всичките си точки изградени върху принципа на алитерацията и 
сведох всичко до една единствена идея. След това работих над нея докато 
не я приведох във формата на едно единствено твърдение, около което бях 
в състояние да изградя цялото послание. 



На следващия ден разказах историята си. Завърших с идеята, че понякога 
Бог ще поиска от нас да направим нещо, което не разбираме. И че 
единственият начин истински да разберем е да се покорим. Ние всички ще 
гледаме назад с въздишка на облекчение или с чувство на болка и 
съжаление. След това представих твърдението си: За да разбереш защо, 
покори се и го приложи на практика1. Повторих го няколко пъти. Накарах 
и слушателите да го повторят. След това завърших. 

Две години по-късно, една неделна сутрин, един колежанин се приближи 
към мен и ми каза: „Хей, ти си онзи човек. Ти говори в църквата в моето 
училище.” След това направи пауза, за да събере мислите си и каза: „За да 
разбереш защо, покори се и го приложи на практика.” Засмях се. „Все още 
го помня,” каза той. След това се обърна и си тръгна. Не го познавах. 
Нищо от това няма значение. От значение е, че тези 30 минути  в църквата 
преди две години все пак не бяха загуба на време. Една проста, добре 
представена истина беше оставила своя знак в сърцето на този студент. 

Тази неделна сутрин се превърна в определящ за мен момент. Оттогава 
съм подготвял стотици планове и съм проповядвал стотици проповеди. Но 
моята цел след изтощителната нощ в евтиният ми апартамент докато се 
борех с историята на Неемия е била една и съща. Всеки път когато се 
изправя, за да говоря аз искам да взема една проста истина и да я запечатам 
в сърцата на слушателите. Искам те да бнаучат едно единствено нещо и да 
знаят какво да правят с него. 

На следващите страници на тази книга ще предам всичко, което съм 
научил през изминалите 20 години развивайки идеята за проповед 
съставена от една единствена точка. И аз се надявам, че в края на нашето 
време заедно вие ще сте готови да опитате някои нови неща. Поемете 
някои рискове. Излезте от комфортната си зона като комуникатор. 

За да направи нашето време заедно по-приятно моят добър приятел и 
партньор в служението Лейн Джоунс написа една чудесна притча за 
пастир, който знаел, че трябва да промени  начина, по който комуникира, 
но не знаел към кого да се обърне за помощ. Никой не познава моят стил 
на комуникиране по-добре от Лейн. Той е обучавал стотици пастири и 
учители в методите съдържащи се в тази книга. Негова е и заслугата да ме 
принди да седна и да започна един диалог относно моят подход към 
проповядването и поучението. 


1
 На английски фразата е римувана и звучи по следния начин: To understand why, submit 

and apply. 



Материалът се върти около седем „императива.” Избрахме тези седем 
понеже те са най-важните за процеса на увличане и вдъхновяване на 
слушателите чрез една единствена идея. Всяка проповед трябва да води 
слушателите някъде. Ние сме убедени, че тези седем неща са 
жизненоважни за вашето пътуване. 

В книгата ние използваме думите „проповеди,” „поучения” и „послания” 

като взаимно заменяеми. Също така не правим разлика между 
проповядване, поучение или обща комуникация. За нашите цели те са едно 
и също нещо.  Тези седем императива се отнасят в някаква степен и до 
трите неща. 

Докато продължавате да четете може да откриете, че се питате: Не е ли 
това просто начинът, по който Анди комуникира? Нямам ли нужда от 
свой собствен стил? Това със сигурност не е за всеки. Глава 16 разглежда 
този въпрос конкретно и в детайли. 

Едно последно нещо. Бързо ще откриете, че аз не съм привърженик на 
подробните плановете за неделя сутрин. Въпреки това когато водя 
семинари или обучения аз почти винаги използвам подробни записки. 
Някои могат да се чудят дали не уча нещо докато правя съвсем друго. Не е 
така. 

Както ще откриете в глава 1 подходът на един комуникатор трябва да 
отговаря на неговата цел. Целта ми в неделя сутрин е много различна от 
целта ми през повечето обучения. Така че аз адаптирах подхода си. На 
едно обучение целта обикновено не е промяна на животи. Целта в подобна 
обстановка е предаване на информация. Един план позволява на 
комуникатора да покрие повече материал за по-кратко време. При 
проповядването по-малкото означава повече. 

Надявам се, че книгата ще ви хареса. Ако не друго тя ще ви позволи да 
хвърлите един поглед към моя свят, свят където всеки ден изглежда като 
неделя и от мен се очаква да имам нещо важно, което да кажа. 
Очакванията са нереалистични. Но аз не мога да си представя да правя 
каквото и да е друго в живота си. И факта, че вие сте избрали да прочетете 
книга на тази тема показва, че се чувствате по същия начин.    

  



 



 

 

 

 

 

ЧАСТ I 

КАК Е МОЕТО ПРОПОВЯДВАНЕ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИКОЙ НЕ СЛУША 

Виждаше всички от дълго време. Понякога даже в съня си. Празните 
погледи и отнесените изражения му казваха, че не успява да привлече 
вниманието им. Отново. 

Дори докато продължаваше да проповядва своето послание една част от 
ума на пастир Рей Мартин си припомняше серия от познати наблюдения. 

Ето го Джон Филипс. Опитва се да реши от какви стоки да се отърве  
утре сутрин когато пазарът отвори. До него е съпругата му опитваща се 
да реши дали пък да не се отърве от него. Сали Кенеди, на обичайното си 
място, два реда преди последния… Чудесно място да си отбелязва кой е 
тук и кой липсва. И Норма Рийд до нея готова да предложи причини защо 
някой липсва. 

Те всички стояха пред него, слушащи посланието – или поне преструващи 
се, че слушат – докато той даваше най-доброто от себе си, за да направи 
Божието Слово живо за 21 век. 

Тяхното невнимание започна да разконцентрира Рей. Той усети, че сам се 
чуди дали това е била причината, поради която старите проповедници-

фундаменталисти са удряли и викали от амвона. Звучеше като лесен начин 
да се привлече вниманието на обществото. 

Той изпита неочаквано, диво желание просто да събере бележките си и да 
слезе от платформата. Дали някой е правил това? Просто да престане да 
проповядва и да излезе през задната врата? Дали някой би забелязал? 

Просто продължавай да се взираш в задната стена, каза си той. Това 
беше стар трик, който беше научил от един професор в семинарията. 
Просто трябва да минеш през това…и след това отново ще си тук 
следващата седмица. Надявам се, те също. 

Докато шофираше към дума си следобед той си припомни коментарите на 
хората тази сутрин докато се здрависваха на вратата след служба. 

– Много добре, пастире. 

– Какво благословение, пастире. 

– Една от най-добрите ви проповеди, пастире. 



Последната забележка беше особено жестока тъй като сравнението не 
вървеше. Все едно да кажеш  на жена си, че косата й днес изглежда доста 
добре. 

Искаше му се да попита всеки научил ли е изобщо нещо. Но в края  на 
краищата не беше сигурен, че това би бил честен въпрос. Ако той не 
можеше да му отговори защо да могат те? 

„Не трябва да е толкова трудно,” каза си Рей докато завиваше по 
пресечката. 

Жена му, Сали, го посрещна на вратата за техния неделен следобеден 
ритуал. Правеха това от 10 години откакто Рей беше пастир на църквата 
Медоуленд. 

– Е, какво мислиш - попита тя изчаквайки със своето мнение. 

 – Не зная, – отговори той. – Как ти се стори на теб? 

– Чудесно. 

Когато всичко, което твоята собствена жена и най-голям фен може да 
измисли е единствено „чудесно” тогава знаеш, че е били по-зле отколкото 
си мислиш.  Рей потъна в канапето. 

– Просто не зная, скъпа. Вече не зная какво правя. Не искам да кажа това, 
но неделните сутрини са се превърнали в 30 минути, които трябва да 
запълня някак си. Тридесет минути, от които започвам да се ужасявам само 
час след като завърша поредната си проповед. 

 – Твърде много се страхуваш, скъпи. Не може да е толкова зле. 
Посланията ти са чудесни – и ти ги представяш добре. 

– Скъпа, ако работеше цяла седмица, за да приготвиш едно ястие за мен и 
аз кажа, че то е чудесно и че си се справила добре с приготвянето му колко 
време щях да спя на кушетката? 

– О, знаеш какво имах предвид – каза тя. 

Рей знаеше какво има предвид. Имаше предвид, че е било чудесно, но 
чудесно вече не беше достатъчно добре. 

– Трябва да има много по-просто решение, каза накрая той на Сали. - 

Трябва да преосмисля нещата. Или това или нещо, което никога преди не 
съм чувал. 



– Защо не се обадиш на бейзболиста? – попита Сали. 

– Кой бейзболист? 

– Богаташът, който те запали толкова да опиташ нови неща в църквата. 

Пит Харлън. Бяха минали почти 6 месеца откакто Рей беше прекарал една 
незабравима вечер в местния стадион гледайки мача от седалката на 
собственика. Нещата в църквата бяха станали доста сложни и един приятел 
уреди Рей да се срещне с Пит. Много успешен бизнесмен, Пит беше 
споделил с Рей седем практики, които използвал, за да основе своята 
бизнес империя. Седем практики, които Рей и неговият духовен съвет 
приложиха с насърчителен успех. 

– Какво може да знае Пит за проповядването? 

– Това те попитах и аз за църковното служение, но ти се върна у дома и 
промени всичко. Реших, че ако може да те измъкне от проблемите с 
организацията може би ще може да ти помогне и в това. 

–  Не искам да ме измъкват от нищо – и наистина не мисля, че Пит може да 
помогне. 

– Е, отговори тя спокойно, тогава няма какво да губиш, нали? 

– Даже не му знам номера. – Рей не беше в настроение да се обажда на 
никого. 

– Да нямаш предвид номера от визитната картичка, която сложи в рамката 
на снимката, на която подаваш първата церемониална топка на онзи мач? 
Сложена е така, че всеки, който влиза в къщата може да я види. – Сали 
също не беше в настроение за съпруг в лошо настроение. 

Понякога Рей се чудеше защо я обича толкова много. Но не и сега. Той 
знаеше, че се нуждае от съвет и че Пит наистина беше мъдър човек. 

– Е, той наистина каза да му се обадя ако може да помогне с нещо, – каза 
Рей. – Ще му се обадя утре. Църковната служба беше свършила преди час 
и Рей знаеше, че ужасът се задава. 

Движението беше спокойно за понеделник и Рей шофираше към Ла 
Фронтера, местен мексикански ресторант, в който той и Сали често 
ходеха. Храната и цените бяха добри. Последното наистина беше 
интересен избор за човек като Пит Харлън. 



Въпреки всичко Рей се усмихна. Един от най-богатите хора в града беше 
избрал едно от любимите места на Рей, за да се срещнат за обяд. Сигурно 
има причина да има толкова много пари – и все пак да избере този – каза 
си Рей. 

Той остави колата на паркинга до блестящия нов мерцедес с 
предизвикващи завист номер надписан „Пит.” Явно покупката на коли не 
беше от нещата, от които Пит икономисваше. 

Пит Харлън настанен в едно сепаре се усмихна на Рей когато го видя да се 
приближава. Рей си спомни първия път когато видя Пит. Нисък мъж на 
средна възраст, чието държание заблуждаваше за положението му в 
обществото. Пит можеше да е всеки един от дузината мъже, които вече се 
бяха заели с чипса и салсата. 

– Рей, чудесно е да те видя отново, каза Пит с искрена радост. 

– Благодаря ти много, че ми отдели време толкова бързо. 

– Няма проблем. Тези дни нещата вървят почти от само себе и това ми 
освобождава доста време. 

– Организация, която върви сама..това би било чудесно. Още докато 
казваше това Рей инстинктивно знаеше какъв ще бъде отговорът на Пит. 

– Е, Рей, ако работиш здраво върху седемте принципа, които ти дадох 
когато станеш на моите години също ще имаш много свободно време. 

След това Рей прекара около час – и унищожи едно голямо бурито – 

разказвайки на Пит как вървят нещата в Мидоуленд и промените, които е 
направил. Сподели и причината за тяхната среща. Обясни разочарованието 
си да работи толкова усилено върху нещо, единствено за да вижда как 
отново и отново се проваля. 

– Не бих те нарекъл провал, Рей - каза най-накрая Пит. - Твоите проповеди 
не са толкова лоши колкото други, които съм слушал. 

Крива усмивка премина през лицето на пастира.  

- Е, това е утешение. Аз не съм най-лошият комуникатор, който Пит 
Харлъм някога е…Чакай малко, кога си ме чувал да проповядвам? 

– О, имам си своите източници - каза ухилено Пит. - Поддържам връзка с 
Джо и го помолих да ми даде няколко твои записа. 



Джо Дикинсън беше общият приятел, който запозна Пит с Рей.  

- Казах на Джо, че искам да държа под око това, в което съм инвестирал. 

Пит наистина беше инвестирал в Рей онази вечер споделяйки с него един 
цял живот на мъдрост в няколко кратки часа. Няколко милиона също биха 
били от полза, помисли си Рей. 

– Тези записи са чудесна идея. Ако ги имаше когато бях по-млад може би 
щях да се занимавам с църквата малко повече – или може би църквата 
щеше да се занимава малко повече с мен. Можеш да ги слушаш в колата 
докато караш и така да оползотвориш времето. И можеш да се върнеш 
назад ако не си разбрал нещо както трябва. Това е невъзможно когато 
слушаш човек на живо! 

Пит отпи от студения си чай и погледна Рей в очите. 

– Как ти се чувстваш когато ги слушаш? 

 – Да ги слушам? Дори не искам да ги виждам – още по-малко да ги 
слушам. 

– Практика номер седем - каза Пит сякаш произнасяше някакъв факт. 

Практика номер седем. Рей я познаваше добре и се смути, че беше хванат 
по този начин. Работи върху нещата. 

– Практика номер седем е да работя върху своето служение, не просто да го 
върша. Зная, Пит, но това е различно. Това е…болезнено. 

– Представи си как се чувства твоята общност – каза той с блясък в очите. 

– Много благодаря. 

– Сериозно, Рей, как очакваш да станеш по-добър ако не слушаш сам себе 
си? Не можеш да поправиш нещо ако не знаеш къде е счупено. Първата 
стъпка е да започнеш да слушаш себе си. 

– Добре, прав си. Първата стъпка е да започна да слушам себе си без 
значение колко е болезнено това. Каква е втората стъпка? 

– Нямам представа – каза Пит и след това млъкна. 

След миг Рей наруши тишината. 



– Какво искаш да кажеш с това, че нямаш представа? Ти си човекът с 
отговорите. Нямаш ли девет практики за по-добро проповядване? 

– Не, но това беше добра алитерация. Ако го използваш повече може да ти 
е от полза. 

Пит виждаше, че Рей се обърква. 

– Какво очакваше, Рей?  Аз съм бизнесмен, не проповедник. Да не мислиш, 
че ще размахам магическа пръчка и ще те превърна в Уили Греъм? 

– Били. 

– Какво? 

 – Казва се Били Греъм. Ти го нарече Уили. 

– Знам кой е Били Греъм и имах предвид Уили Греъм. Били Греъм е добър, 
но не е Уили Греъм. 

Сега вече Рей беше или ядосан или объркан – самият той не беше съвсем 
сигурен. 

– Кой е Уили Греъм? 

– Най-добрият комуникатор, който някога съм срещал. Няма по-добър жив 
човек от него ако питаш мен. 

– И този Уили Греъм е по-добър проповедник от Били Греъм? 

– Е, Уили никога няма да каже това. Това е моето мнение. Уили говори из 
цялата страна и аз често отивам там където зная, че ще бъде. Всъщност 
познавам доста хора, които ще пренаредят плановете си ако знаят, че Уили 
идва. 

Рей не беше убеден. 

– И с какво той е толкова специален? 

– Трудно ми е да кажа. Просто когато свърши чувствам, че е говорил на 
мен, лично. И винаги си тръгвам с нещо, което може да ми помогне. Не 
винаги правя това, което той казва, но това е мой проблем, не на Уили. 

– Е, със сигурност бих искал да зная тайната му. – Рей не беше в състояние 
да скрие горчивината в гласа си. – Не си спомням кога за последен път съм 



бил от помощ за някого. В моята работа си готов да дадеш почти всичко, за 
да направиш подобно впечатление. 

– Радвам се да чуя това, Рей. 

– Защо? – Рей стана подозрителен. Не му харесваше погледна в очите на 
Пит. 

– Уили се съгласи да се срещне с теб и ти тръгваш към него веднага щом 
си свършим обяда. 

– Какво? – на Рей му трябваше време да схване какво става – Е, добре. 
Предполагам, че става. Къде ще се срещна с него? Тук ли ще дойде? 

Пит повдигна вежда. – Не точно. 

– Пит, не те познавам добре, но май не ми харесва този поглед. Къде точно 
ще се срещна с Уили? 

– Атланта. 

– Атланта? Това е в Джорджия, Пит. 

– Така съм чувал. 

– Това е… на хиляди мили. 

– Тогава по-добре да се приготвиш – каза Пит и плати сметката. – Жена ти 
се казваше Сали, нали? 

Рей кимна. 

– Тази сутрин й се обадих и тя приготви багажа. Помолих Джо да каже в 
църквата, че ще отсъстваш за малко. Той каза, че духовния съвет ще е 

любопитен, но ще се погрижи за тях и да не се безпокоиш. В дългосрочен 
план ще са доволни за това време. 

Главата на Рей се въртеше. Сали и Джо бяха замесени в този заговор? 
Съвета щеше да задава въпроси и как можеше той да замине? Това  

трябваше да спре.  

– Чакай малко, Пит. Да ме заведеш на обяд е едно, но това ми идва в 
повече. 



– Наистина ли? Мисля, че току що каза, че няма нищо, което не би дал, за 
да можеш да оставиш подобно впечатление. 

– Знам, но… – Рей започна да се измъква, но на Пит такива не му 
минаваха. 

– Без „но”-та. Помоли ме за помощ и това е помощта ми. Приеми я или я 
откажи. 

Сега човек лесно можеше да разбере как Пит е натрупал състояние. 

Рей стоеше без да знае какво да прави. Звучеше като луда гонка. Пътуване 
през половината страна, за да се срещне с някакъв човек наречен Уили 
Греъм. Абсурд! Били Греъм беше едно нещо, но Уили? Следващото, което 
Рей каза показваше повече неговото отчаяние отколкото здрав разум. 

– Къде в Атланта, Пит? 

– Нека аз да се погрижа за това. Просто иди на този адрес и ще те взема от 
там. 

Рей последва насоките на Пит и стигна до Харлън Ентърпрайзис. 

– Вие ли сте Рей? – попита една жена, която излезе през вратата.  – 

Очакваме ви вече половин час. 

– Движението…- каза Рей бавно. 

– Не се тревожете. Ще ви заведем за нула време. Просто вървете по 
коридора докато стигнете до  стълбите. Хеликоптерът е готов. 

– Хеликоптера? 

 

 

 

 

 

 



КЪДЕТО Е УИЛИ ТАМ И Е И РЕЙ 

Пред Peachtree Dekalb Airport, в северния край на Атланта, го очакваше 
лимузина. Рей за пръв път летеше с хеликоптер както и с корпоративния 
самолет на Пит – лъскав Гълфстрийм IV. Всъщност това беше изобщо 

първото му пътуване с частен самолет. Сега разбра защо това беше 
играчката, която засенчваше всички други играчки на богатите и известни 
хора. Три часа и половина след като излезе от мексиканския ресторант Рей 
се возеше стилно по широките улици на Peachtree Corners, предградието 
на средната класа в Атланта. 

Потънал в тихия лукс на лимузината Рей потърси в паметта си някакъв 
спомен свързан с името Уили Греъм. Името се запомняше. Не можеше да 
се каже, че Рей е много навътре, но все пак знаеше повечето от имената на 
известните проповедници. В Атланта имаше няколко големи и известни 
църкви, но Ули – може би Уилям? - Греъм не събуждаше никакъв спомен. 
След малко лимузината стигна до няколко красиви къщи с добре 
поддържани градини. Съдейки по височината на дърветата Рей реши, че са 
на около 15 години. Лимузината се насочи към една привлекателна 
двуетажна тухлена къща. На прага стоеше един мъж. 

– Вие сигурно сте Рей – каза мъжът и протегна ръка. – Аз съм Уил Греъм. 

– Мислех, че е Уили, – отговори Рей след като стисна ръката му. 

Уил се засмя. – Пит е голяма работа, нали? Той започна да ме нарича Уили 
Греъм понеже Били Греъм сигурно е единственият проповедник, чието име 
знае. Можеш да ме наричаш Уил. Е, какво те води в Атланта? 

Рей не беше сигурен дали това е истински въпрос. Пит със сигурност беше 
казал на човека защо изпраща един 35 годишен непознат в дома му. 

– Е, Уил, Пит мисли, че ти можеш да ми помогнеш. 

– Но ти не си сигурен. 

Рей премълча. 

– Няма проблем, Рей. Щях да се тревожа за теб ако ти не се тревожеше от 
мен. 

Уил беше вежлив човек, с когото се общуваше лесно. Нямаше явна 
причина Рей да се тревожи. 

– Има ли някаква причина да трябва да се тревожа, Уил? 



– Всъщност не. Просто не бих винил някой на твоето място ако има 
съмнения за човек с моят произход – отговори Уил. 

– Като заговорихме за това – започна Рей – опитвам се да те разпозная, но 
ми се струва, че не зная нищо за твоята църква. 

– За моята, какво? 

– Пит не ми каза коя църква водиш или си водил, ако сега си пенсиониран 

– продължи Рей. 

– Какво точно ти каза Рей за мен? 

– Че си най-добрият проповедник, който някога е слушал, че говориш из 
цялата страна и че ако някой може да ми помогне да общувам по-добре 
това си ти. Има ли още? 

Уил избухна в смях, който накара Рей едновременно да се умихме и да 
потрепери. – Рей, опасявам се, че си останал с погрешно впечатление. 

– Не си ли ти Уили Греъм и не си ли проповедник? 

– Аз съм Уили Греъм, но не си изкарвам прехраната с проповядване.  В 
продължение на 32 години карам 18 колесни цистерни за Херлън 
Петролум. 

– Ти си шофьор? – Рей почувства слабост – Но Пит каза, че хората идват 
отвсякъде, за да чуят твоето проповядване. 

– Е, това донякъде е вярно. По-голямата част от това, което зная за 
проповядването – или за живота между другото – идва от карането на 
камион. Всяка неделя когато съм на пътя проповядвам в някой паркинг за 
камиони или в ресторант. Събирам доста хора. Пит идва винаги, когато е 
наблизо. Не мисля, че прилага много от това, което чува, но мога да те 
уверя, че е чул истината. 

Рей не знаеше какво да каже. Той беше пропътувал хиляда мили, за да се 
учи да проповядва от шофьор на камион? 

– Мога да видя, че си разочарован, Рей – започна Уил – Пит явно ти е 
казал, че може да имаш полза ако прекараш малко време с мен, но ако си 
размислил… 

– Не е това…Е, добре де, това е. Просто…ти си шофьор на камион, да му 
се не види! – Разочарованието на Рей най-после пролича. 



– Не те виня за това, че си разстроен. Но вече си тук и самолетът на Пит 
няма да те върне преди утре. Защо да не използваме времето? 

– Да го използваме? – попита Рей саркастично – Искаш да кажеш, че вече 
не е използвано по най-добрият начин? Прелетях през половината страна, 
за да се науча да проповядвам от шофьор на камион и ти ми казваш, че 
може да стане и по-добре? 

– Защо си тук, Рей? Защо прелетя половината страна? Не е заради това, кой 
съм аз или пък кой не съм. Трябва да попиташ себе си защо. 

След като каза това старият човек сви зад ъгъла на къщата и се изгуби от 
погледа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТКРИЙ ЦЕЛТА 

Рей почака няколко минути Уил да се върне. Скоро стана ясно, че той няма 
да се появи. Рей се чувстваше странно докато се промъкваше покрай ъгъла 
в задния двор на къщата. Предните дворове не бяха проблем. Те 
представляват фоайета към външния свят. Но задния двор беше различен. 
Рей чувстваше, че се промъква в къщата на Уил отваряйки чекмеждета и 
врати на тъмни стаи. Но той не ми остави никаъв избор, помисли си Рей. 
Опита се да погледне през един страничен прозорец за някакъв знак от 
Уил. Сега вече наистина подслушваше. Какво друго мога да направя? Аз 
съм чужденец в този град и нямам представа къде точно се намирам. 

– Мен ли търсиш? – гласът на Уил стресна Рей и той бързо се обърна. Уил 
седеше на стар стол Адирондак под сянката на огромен дъб. 

– Не бях сигурен дали ще се върнеш? – смънка Рей. 

– Да се връщам? Не съм тръгвал заникъде. 

Рей не знаеше дали не е обидил Уил с рекацията си по-рано. Не че би го 
обвинил за това. Рей седна на стола срещу него и пусна чанатата си на 
земята. Дворът беше приятен и тих. 

– Какво ще правим сега? – наруши накрая тишината Рей. 

– Това зависи изцяло от теб, Рей, но бих искал да отговриш на въпроса ми. 

– Какъв въпрос, Уил? 

– Защо си тук? 

Рей се замисли за миг. Хиляди мисли преминаха през умът му. Искаше да 
бъде по-добър комуникатор. Искаше проповядването отново да го 
вдъхновява. Беше тук поради много причини, но изглежда нито една от тях 
не отговаряше на въпроса, който Уил задаваше. 

– Нека да се изразя по друг начин – каза Уил. – Можеш да се запиташ: Ако 
този човек може да комуникира толкова добре защо тогава не е 
проповедник, а шофьор? И това би бил честен въпрос. 

– И? – попита Рей. 

– И аз бих казал, че целта ми никога не е била да ставам проповедник. 
Целта ми е да видя страната, да срещна колкото е възможно повече 



интересни хора и да им кажа за моята връзка с Исус Христос. Виждаш ли, 
Рей, моята цел не ме води да бъда пастир, тя ме води да бъда шофьор. 

– Защо не си евангелизатор тогава? – попита Рей. 

– Интересно, Рей, винаги съм се мислил за еванелизатор. 

– Добре. Съжалявам за въпроса. Но Уил, не разбирам какво общо има това 
с моето проповядване. 

– Рей, моята цел да видя различни места и да срещна нови хора определя 
работата, с която си изкарвам прехраната. И това води до първият 
императив свързан с общуването, който научих от това да бъда шофьор. 

– Императив? 

– Зная, че звучи прекалено, Рей, но на пътя няма място за нерешителност. 
Просто погледни пътните знаци: Спри….Не влизай…Погрешен път. 
Всички са императиви понеже когато е заложен живота ти няма място за 
спорове. 

– За щастие ничий живот не е заложен на карта когато проповядвам – 

засмя се Рей. 

– Не, само къде хората ще прекарат вечността – Уил не се смееше. 

– Вярно. И така, какъв е първият императив? 

– Е, аз казах, че моята цел беше да видя света и това ме направи шофьор, 
така че преди да започнеш да общуваш: Избери целта си. 

Уил можеше да кажа, че Рей все още не разбираше. – Преди да говорим 
как да комуникираме трябва да говорим защо комуникираме. Каква е 
твоята цел при комуникацията? 

– Ъ… Предполага да се уверя, че хората разбират Библията. 

– Значи твоята цел е разбирането. 

– Е,…разбирането е важно, нали? 

– Разбира се, че е…но това ли е най-важното? 

– Какво имаш предвид? 



– Рей, ще ти кажа всичко, което зная за ефективното общуване. Но ако 
имаш погрешна цел само ще ти помогна да правиш по-добре нещо 
погрешно. 

– Уил, изгубих се. 

– Е, синко, първото нещо, което трябва да направим е да те спасим и след 
това ще поработим върху твоето проповядване. – Сега беше ред на Рей да 
се засмее. – Рей, чувал ли си някога въпроса: „Библията на хората ли учиш 

или…” 

– Или учиш хората на Библията – завърши Рей въпроса – Да чувал съм го в 
семинарията. 

– И какво означава той за теб? 

– Означава, че не трябва да сме толкова фокусирани върху ученето на 
Библията, че да забравим, че истинската ни цел е да научим хората. 

– А, ето я. 

–  Ето какво? 

– Твоята цел. Ти използва думата цел. Каза, че истинската цел е да научиш 
хората на Библията. 

– Да, май така казах, нали? Целта ми е да науча хората на Библията, – каза 
Рей с въздишка на облекчение. 

– Виждаш ли какво имам предвид Рей, добре е да имаш цел. Дори ако тя е 
погрешна. 

Това хвана Рей неподготвен. – Какво? Това е погрешна цел? Мислех, че 
каза, че да учим хората е целта? 

– Всъщност, Рей, ти го каза. Аз само го повторих. 

– Значи казваш, че да учим Библията на хората е целта? 

– Е, това със сигурност е една цел, но аз не бих я нарекъл целта. 

Рей започваше малко да е изнервя. – Каква тогава е целта? 



– Това  е добър въпрос, нали? – каза Уил докато ставаше и се протягаше. – 

Виж, Рей, не е важно дали сега знаеш каква е целта. Достатъчно е да знаеш 
каква не е. 

– Защо да е достатъчно? 

– Понеже сега си готов да пригодиш своят подход за общуване. 

– Да го пригодя към какво? 

– Към истинската цел. Само тази чанта ли носиш? 

Рей докосна малката чанта с крака си. – Да, жена ми я приготви и да ти 
кажа струва ми се ми доста лека. Къде искаш да я сложа? 

– Почакай тук. 

Уил изчезна в гаража. След миг се появи отново този път в кабината на 
един от най-големите пикапи, които Рей беше виждал. – Сложи я отзад и се 
качвай. 

– До този момент Рей вече беше свикнал да следва заповеди. Той покорно 
хвърли чанатта на задната седалка на камиона, а сам се покатери на  

предната в масивната кабина. – Ще ми кажеш ли истинската цел или не, 
Уил? 

– Сам ще разбереш. Всъщност вече знаеш просто не знаеш, че знаеш. 

– Е, ако не ми кажеш целта какво ще правим? 

– Ще говорим как да комуникираме за известно време и въпросът защо ще 
се изясни. 

– Благодаря, Йода, или предпочиташ Оби Уон? 

Погледът на Уил ясно показа на Рей, че е пропуснал Междузвездни войни. 

– Е, – започна Уил, – както казах по-голямата част от това, което знам за 
проповядването идва от карането на камион. Повече не карам големи 
камиони. Това е най-голямото нещо, на което се качвам вече. – Той погали 
масивното табло сякаш беше домашен любимец. 

Рей не можеше да не си помисли, че размерът е относително нещо. Уил 
може вече да не караше големи камиони, но това, в което седяха 
изглеждаше два пъти по-голямо от минивана на Рей. Уил излезе на пътя и 



кара няколко минути в тишина докато Рей изучаваше вътрешността на 
пикапа. Тъкмо беше разгледал няколко уреда и вътрешни датчика когато 
установи, че излизат на магистралата. 

– Уил? 

– Да? 

– Къде отиваме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАЯТ НА ПЪТЯ 

– Какво каза, Рей? 

– Попитах къде отиваме. 

– Защо? 

– Не зная. Предполагам, че се чувствам по-добре когато съм наясно къде 
отивам. 

Уил Се засмя и хвърли вече познатия поглед на Рей. – Това е урок номер 
две, амиго. Вторият императив в общуването, който научих от карането на 
камион. Преди да излезеш на пътя Избери точка.     

Големият пикап всъщност беше много удобен. Движеше се плавно, 
седалките бяха меки и широки.  

– Ако хората в Медоуленд седяха в подобни седалки всяка неделя нямаше 
да ги е грижа накъде отиваме – каза Рей. 

– Да, но вероятно щяха да заспиват. 

– Доста грубо е да чуеш това от друг проповедник. Дори ако е шофьор на 
камион. – каза Рей с усмивка. – И така…какво точно имаше предвид когато 
каза да избера точка? 

– Точно това. Винаги мисля за проповедта, както и за всеки разговор, 
между другото, като за едно пътуване. Тръгваш отнякъде, вървиш 
нанякъде и накрая стигаш някъде. Въпросът е дали стигаш там където 
искаш. Можеш да караш напред-назад и да се надяваш да стигнеш до нещо 
интересно или да решиш преди да хванеш геврека – или да се качиш на 
амвона – къде отиваш. Говоря за това да вземеш своите слушатели на едно 
пътуване. Да ги заведеш на място където могат да открият истина, която да 
промени живота им. 

Поглеждайки своя спътник Уил продължи.  

– Като шофьор мога да се кача в колата си, да я подкарам из страната. И в 
края на краищата ще стигна някъде. Може даже да ми се случат куп 
интересни неща по пътя. Но ако нямам маршрут в ума си аз просто карам, 
нали? 

Рей кимна. 



– Виждаш ли, Рей, моята ефективност произлиза от това, че аз зная накъде 
карам и че стигам там. Същото е и с проповядването. Мога да говоря за 
множество интересни неща – и те може да са верни, между другото. Но ако 
няма посока, ако няма крайна цел тогава всичко, което правя е просто да 
говоря. 

В моя занаят ясното направление е решаващо. Ако напуснеш Атланта, за 
да отидеш някъде на западния бряг можеш да завършиш няколко стотин 
мили встрани от целта. За Сиатъл ли пътуваш или за Сан Диего? Разбираш 
ли какво имам предвид? Но дори да знаеш, че отиваш за Сан Диего това 
няма да ти помогне много щом веднъж си помислиш за размера на града. 
Обаче ако зная, че съм тръгнал за станцията Шеврон на 1221 Илевън авеню 
близо до Бродуей в Сан Диего това означава, че аз зная точно къде отивам 
още преди да потегля. 

Рей се вгледа в Уил страхувайки се да изкаже мисълта, която се 
промъкваше в умът му. Пропътувах хиляда мили, за да се науча да 
проповядвам от г-н Гугъл ърт. Толкова ли съм отчаян? Достатъчно отчаян 
беше. – Добре какво точно искаш да кажеш? 

– Точно това. Когато започваш да говориш можеш ли да ми кажеш адреса, 
на който ще ме заведеш? Можеш ли с няколко думи – като 1221 Илевън 
авеню – да елиминираш всички останали възможни места, на които умът 
ми може да се мотае в следващите 30 минути? Когато отида там където 
искаш да ме заведеш ще зная ли, че съм бил там? Това е което аз наричам 
послание от една точка, Рей. 

– Една точка? 

– Точно така. Това е точно като един адрес. Това е кратко, просто 
твърдение, което обобщава цялото послание. 

– Но… – Рей не беше съвсем сигурен какво да каже. Разбира се, той беше 
съгласен с Уил, че трябва да имаш да кажеш някои важни неща, но неща. 

Не едно нещо.  – Но аз винаги имам да казвам много неща, Уил, не това е 
проблемът. Разглеждам даден пасаж от Писанието и той сякаш оживява. 
Нямам проблем с откриването на истината. Просто трябва да разбера как 
да накарам хората да слушат. 

– Точно сега и аз чувствам същото – каза Уил. – Рей, ти не ме слушаш. 
Нека да опитаме нещо. Готов ли си? 42, 17, 11, 39, 76, 24, 9,12, 84. Повтори 
тези числа. 

– Е,… не мога. Не мога да запомня всичко. 



– Добре. Ако можеше щях да те сваля на следващата пряка. Нека да 
опитаме отново. 44, 44,44,44,ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ. Сега повтори 
числото. 

Рей, отговори, макар да не му се искаше. – 44. 

– Много добре. Виж, знам, че това е глупав пример. Но идеята е важна. 
Ако поднасяш на хората прекалено много, което да запомнят те няма да 
запомнят нищо. Те ще забравят всичките ти точки още преди да са 
напуснали паркинга на църквата. Всичко, което си казал може и да е 
интересно. Всъщност то може да е даже променящо живота, но ако хората 
не могат да го запомнят то няма да промени нищо. Това е като някой беше 
казал: „Ако си жаден не пий от пожарния кран. Ще се удавиш преди да си 
пийнал и глътка.” Трябва да стесниш посланието си до една точка. След 
това всичко останало в проповедта подкрепя, илюстрира и помага тази 
точка да бъде запомнена. 

– Но аз мисля, че правя точно това – каза Рей в своя защита. 

– Отвори жабката. – Рей го направи и това, което видя го изненада. 
Наредени там имаше около 10 пластмасови касети със записани 
проповеди. Негови проповеди. 

– Откъде…? Как…? Не може да си знаел, че аз… 

– Успокой се човече. Пит ми ги изпращаше през последните 6 месеца. 
Изпращаме си разни неща, сверяваме бележки за хобита, интереси, неща и 
т.н. Както и да е, Пит започна да ми изпраща тези неща след като се 
срещнахте. Каза нещо, че защитава своята инвестиция. Вземи една. 

Рей бръкна в жабката и извади една касета. – Тази я помня. Нарекох я 4-

giveness (прошка) – с цифра 4 в начлалото. Говорих за прошка по начина, 
по който Христос ни прощава и за четури аспекта на прошката. 

– Кои са те? 

– Какво? 

– Четирите аспекта на прошката, кои са те? 

– О. Е, Христовата прошка е цялостна. Ъ-ъ, незаслужена. И … 
имаше…още две неща. – Рей въздъхна. – И ако аз не мога да си ги спомня 
защо някой друг да може? 

– Не се самонаказвай, Рей, не това исках да кажа. 



– Не, схванах. Защо да казвам четири неща когато не мога да запомня дори 
едно? 

– И помни, че това съвсем не е толкова трудно колкото да ги приложиш на 
практика. Ако даваш на хората да прилагат 3 или 4 неща в живота си всяка 
седмица те ще се откажат още преди да са започнали. 

– Добре, но как стесняваш нещата, Уил? Искам да кажа, когато се 
подготвям откривам толкова много неща. 

– А, това е голямата обратна страна на целия този подход. 

– Какво означава това, Уил? 

– Касетата, която държиш може да ни даде чудесна серия проповеди от 
четири части наречена 4-givness (прошка). Разбираш ли, да изучаваш и да 
подготвяш дадено послание е подобно на това да гледаш адрес в указател 
или, за човек на твоите години,  в една от тези онлайн карти. Там ще 
видиш и много други неща, добри неща. Запиши ги и ги използвай. Просто 
не ги използвай наведнъж в едно единствено послание. Случвало ми се е 

да нямам търпение да завърша посланието понеже съм бил толкова 
въодушевен от някое ново прозрение. Но трябва да имаш дисциплина. 
Наричам това Капана да видиш  Рок сити. 

– Рок сити? 

– Да, това е туристическа атракция в Чатануга, Тенеси. Случвало ми се е да 

карам от северна Джорджия до Каролина и през Тенеси и навсякъде да 
виждам плевни с табели „Вижте Рок сити” на покривите. Е, докато 
стигнеш до Чатануга просто трябва да отбиеш и.. 

– Да види Рок сити – довърши Рей мисълта му. 

– Точно. Прозренията могат да действат по подобен начин. Може да си 
толкова въодушевен от някаква различна идея или друг елемент от пасажа, 
че да забравиш накъде си тръгнал и да кривнеш настрана. Може да е 
чудесно място, но не мястото накъдето отиваш и ще объркаш слушателите 
си. 

Възможно ли е това да е причината за обърканите погледи на хората в 
неделя сутрин? – чудеше се Рей. Не можеше да не се засмее на мисълта 
колко серии е проповядвал през една единствена неделя сутрин. 



– Добре, Уил, Мога да разбера, че е много по-лесно да запомниш едно 
единствено нещо отколкото 3 или 4, но ми е трудно да си представя, че 
мога да говоря за едно единствено нещо в продължение на 30 или 40 
минути. 

– Всичко зависи. Каква е целта ти? 

– Значи се върнахме обратно на целта? В този случай моята цел ще е да не 
се изчерпя говорейки за едно нещо 10 минути след като съм започнал. 

– Виж, не се хващай за това колко време ще отнеме или няма да отнеме. 
Освен това аз нямам предвид да повтаряш едно и също нещо отново и 
отново – като числото 44. Казвам, че всяка история, всяка илюстрация, 
всеки повдигнат и отговорен въпрос трябва да сочи към идеяТА. Можеш 
да бъдеш изобретателен и забавен и да правиш всички неща, които хората 
обичат. Просто бъди сигурен, че вървиш натам накъдето искаш да 
стигнеш. Рей, карал съм някои от най-хубавите камиони, които някога си 
виждал. Те имат всичко от телевизия до кафемашина и вибриращи 
седалки. Но въпреки всичките тези джаджи ако камионът не се движи в 
правилната посока той няма да те закара там накъдето си тръгнал. 
Разбираш ли какво имам предвид? 

– Съвсем ясно – усмихна се Рей. Но ти смени картината. Първо проповедта 
беше пътуване, а сега вече е камион с 18 колела. 

– Приятелю, ще видиш че хубавите аналогии приличат на големите 
камиони: – те всички се развалят по някое време. 

Рей се облегна на седалката си и за известно време се загледа в пейзажа. 
Възможно ли беше празните изражения, които виждаше да се дължаха на 
объркване, а не на отегчение? Възможно ли беше да предлага вода от 
пожарен кран? Може би се опитваше да вкара повече информация в своето 
послание в опит да запълни времето – или може би да впечатли хората. Но 
една точка? Възможно ли беше да проповядва едно цяло послание с една 
единствена точка? 

Рей наруши тишината. – Уил, колко точно императива имаш? 

– Какво каза, Рей? 

– Ти каза, че Избери точка е вторият императив на общуването, който си 
научил от карането на камион. Чудех се колко още такива има. 



– Май не съм ги броил досега. Да видим… – Уил започна да мърмори под 
нос сякаш претърсваше паметта си. – 30 или 40 бих казал. 

Рей се втрещи. – Тогава ще ми трябва повече бельо – каза той кимайки към 
малката си пътна чанта на задната седалка. 

Уил се разсмя. – Само се шегувах, Рей. Бельото ще ти стигне. Само седем 
са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА, КОЯТО ДА ЗАПОМНИШ 

– Уил, чудя се нещо. 

– И какво е то? 

– Не искам да ме разбереш погрешно, но… – Рей се опитваше да немри 
точните думи. 

– Кажи го направо, човече. Чувствата ми не се нараняват така лесно. 

– Е, ти ми каза, че ще говорим за това как да общувам по-добре и все още 
не си споменал нищо за Бога или молитвата. Всичко това свързано само с 
човешките усилия ли е? 

– Да – каза равно Уил. 

Рей не очакваше подобен отговор. 

– Виж, Рей – наруши тишината Уил, – нито ти нито аз няма да кажем нищо 

смислено ако Бог не ни го даде. Най-важното време, което прекарваш в 
подготовката на твоето послание е времето, през което се молиш търсейки 
Божието сърце и Неговото Слово за твоята една точка. 

– Звучи сякаш идва едно „но.” 

– Но щом веднъж Бог извърши Своята част ние трябва да направим 
нашата. Слушал съм твърде много проповедници, които се крият зад 
извинението, че от Светия Дух зависи да докосне сърцата на хората с 
посланието и след това не дават на Светия Дух нищо, с което Той може да 
работи. 

Успокоен, че Уил не е някакъв смятащ се за себедостатъчен гуру Рей 
продължи по-нататък: – Добре, какъв е третият императив? 

– Третият, който е мил и драг на всеки шофьор е: Начертай си карта. 

Под добра карта Рей си представяше такава, която се сгъва след като е 
използвана. 

– Добре, какво имаш предвид под карта? Очевидно не такава, която мога 
да си купя от бензиностанцията. 

Уил се засмя. – Като шофьор аз използвам картата като двуизмерна 
картина на едно триизмерно пътуване. Една добра карта ще ти позволи да 



избереш най-добрия и най-ефективния курс, по който ще достигнеш до 
целта си. Както казах, когато говорихме за втория императив, има много 
различни начини да достигнеш до конкретна точка. Като шофьор аз трябва 
да намеря най-ефективния маршрут, за да доставя своя товар до 
назначението му в точното време когато хората имат нужда от него. 

Много хора мислят, че добрата карта ти показва всички възможности 
едновременно, но за мен това би била ужасна карта. Когато тръгвам на път 
вземем своя атлас и картата на пътуването на лист хартия. Това е моята 
карта. Атласът съдържа хиляди други завои и пътища, които само биха ми 
пречили. 

– И като комуникатор ти си се научил да стесняваш нещата до едно 
единствено направление. Не говорихме ли вече за това? 

– Това е различно, Рей. Като комуникатор твоята цел е да заведеш 
слушателите ти до крайната точка. Картата, за която аз говоря ти дава 
курса на твоето послание. 

– Значи говориш за план – каза Рей. 

– Не, говоря за карта. Плановете са предназначени да организират мисли и 
идеи. Обикновено те са сбор от точки свързани по някакъв начин с темата 
– всяка една от тези точки прави съвършено различно твърдение за темата. 

– Подобно на моят план за посланието за прошката – каза тихо Рей. 

– Точно така. В своя план имаш много, което да кажеш за прошката, но 
планът ти няма да те заведе никъде. Той не е… 

– Карта. 

– Правилно! Виждаш ли, – продължи Уил, – плановете могат да се 
превърнат в нещо като енциклопедия – множество добра информация, 
която обаче е суха и отегчителна. Хората рядко лягат в леглата си с 
енциклопедия в ръце. Картата от друга страна повежда хората на едно 
пътуване и ги въвлича в една история – точно като тази, която ми разказа 
за твоята ваканция. 

Рей с всички сили се опитваше да проумее. – Ти продължаваш да казваш 
„карта.” Колко буквално трябва да приема това? Сядаш с лист хартия и 
какво, цветни моливи, и я начертаваш? 



Уил погледна своя спътник. – Приличам ли ти на човек, който използва 
цветни моливи, Рей? 

– Добре…това е още една алегория. Как чертаеш картата? 

– Обикновено сядам на бюрото си с лист хартия и започвам с римската 
цифра I – каза Уил. 

– Това е план! – каза Рей сякаш беше хванал стария човек в лъжа. 

Уил се разсмя.  – По-добре ли ще се чувстваш ако го наричаш план, Рей? 

– По-добре ме кара да се чувствам факта, че правя нещо както трябва. 

– Не бързай толкова. Просто понеже прилича на план не го прави 
правилно. Според мен има два различни вида план. Единият е 
информативен и е изцяло свързан със съдържанието. Това е планът, с 
който ти работиш. Четири или пет точки…. 

– Добре, добре. Разбрах идеята – прекъсна го Рей – Какъв е другият вид 
план? 

Уил започваше да се чуди дали не притиска прекалено много Рей. Денят 
му беше дълъг дори при положение, че беше една късния следобед.  – 

Може би трябва да намерим място за кратка почивка. 

– Съжалявам, не исках да бъда груб. Просто това е важно за мен. Отдал 
съм живота си на тази работа и да мисля, че през цялото време съм правил 
всичко погрешно... – Гласът на Рей потрепери докато той обръщаше 
лицето си към прозореца. 

Гласът на Уил се смекчи. – Рей, правилно и погрешно понякога са доста 
груби думи. Съжалявам ако съм те накрал да мислиш, че моят начин е 
верният начин и че всички останали са погрешни. Изобщо не мисля това. 
Бог те е използвал, за да изгради успешно служение и хора са били 
докосвани в продължение на години. Никога не се съмнявай в това! Аз 
просто се опитвам да ти дам една друга възможност, която работи добре за 
мен и за някои други. Искаш ли да спрем за малко? 

Рей обмисли въпроса. Тъй като нямаше идея накъде пътуват не беше лесно 
да реши дали е добре да спрат.  – Уил, накъде точно отиваме? 

– О, насам-натам. Ако ти е все едно бих предпочел да караме още малко. 
Знам едно място на пътя където скоро ще можем да спрем. 



– Ти си шофьорът. Но слушай… Аз наистина искам да разбера това. Какъв 
е вторият вид план, за който говореше? 

–  Ако първият вид е информационен план, – започна Уил, – вторият е 
това, което наричам план на отношенията. Това означава да изградиш 
своя план около отношенията между теб, твоите слушатели и, разбира се, 
Бог. Аз използвам планът като една карта, която начертава моят път на 
взаимодействие и отношения между тях. Наричам го МЕН-НИЕ-БОГ-ВИЕ-

НИЕ. 

– МЕН-НИЕ…какво? – опита се да го повтори Рей. 

–  МЕН-НИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ. 

– Звучи като име на летен лагер, – пошегува се Рей. 

Уил е засмя. – Не мога да кажа, че е толкова забавно колкото летен лагер, 
но това е пътя, по който аз вървя в моето проповедническо пътуване. – 

След това Уил се впусна в обяснение. 

– Секцията МЕН – това е мястото, от което започваме. Тук обясняваш кой 
си ти и за какво става дума. Говорил съм на много места пред много 
различни групи и секцията МЕН e мястото, на което се представям  на 
хората. Публиката трябва да се чувства до известна степен удобно с 
говорителя, за да започне да слуша истински. Един пастир, който говори в 
своята църква няма нужда да споделя много информация и може да 
използва това време, за да представи идеята или темата, на която ще 
посвети сутринта. 

Разбираш ли, Рей, щом веднъж почувствам, че слушателите ме познават 
поне донякъде аз съм готов да привлека вниманието им. Ще говорим 
повече за това при следващия императив, но засега това е целта на 
секцията НИЕ. Тя ме отвежда от това, което аз чувствам или мисля до това, 
което НИЕ чувстваме или мислим. Трябва да намеря общо емоционално 
място с тях свързано с темата или идеята на посланието. Може да кажа 
нещо като: „Като съпруги вие знаете това” или „Като баща знаете,” и вече 
съм се свързал с друга група. Но не мога да спра тук. Трябва да се 
придвижа до група на различна възраст  и така докато не почувствам, че 
съм намерил достатъчно обща почва с публиката. Има ли това смисъл? 
Целта ми е да представя една обща нужда с колкото е възможно повече 
хора в публиката. 

Веднъж направил това, – продължи Уил, – мога да се придвижа към 
следващата спирка на моята карта – тази свързана с Бога. Секцията БОГ е 



тази, в която аз вземам тази емоционална обща връзка, която съм 
установил и въвеждам библейската истина в дискусията. Сега аз давам 
решение на нуждата, която съм представил. Много проповедници, които 
познавам смятат, че трябва да започнат с Писанието и след това да 
предложат приложение. 

– Виновен по обвинението, – каза Рей – Това е начинът, по който съм 
мислил. 

– Проблемът с този подход, – Уил се спря, – или по-добре да кажа, 
предизвикателството при този подход е, че просто поучавш Писанието 
все едно, че предаваш информация. Ако публиката ти не усеща 
необходимост да слуша тогава те често няма да го правят. Те могат просто 
да седят и да се взират в теб, но ще са те изключили. 

Рей кимна. Много добре знаеше за какво говори Уил. 

– Спомни си, Рей, ние не учим Библията на хората, а хората на Библията. 
Първо ние се свързваме с хората, след това се придвижваме към Библията. 

Рей си мислеше за далечните, почти кататични погледи, които често 
улавяше отправени към себе си от публиката. Той познаваше своята 
публика и те също го познаваха много добре. Но дали той отделяше 
достатъчно време, за да ги свърже с истината на Божието Слово? 

– Това ни води до секцията ВИЕ. – Сега Уил беше загрял. – Щом веднъж 
съм въвел Божията гледана точка в темата като отговор на някаква нужда 
за мен става по-лесно да попитам: „Какво ще направиш за това?” Това се 
превръща в момента на приложение. Но ако следваш добре моята карта 
вместо да възбуждаш интереси, за да намериш приложение, приложението 
идва като облекчение.  – Уил видя недоверчивия поглед в очите на Рей. – 

Добре, не винаги е облекчение. Но винаги е отговор на въпрос, който вече 
си задал. 

Рей усещаше, че трябва да подкачи своя ментор поне малко. –  Тази секция 
се нарича ВИЕ. Значи ли това, че говорещия е изключен от приложението? 

– Можеш и по-добре, Рей. Наричам я ВИЕ понеже искам да съм сигурен, 
че представям предизвикателството на личностно ниво. Разбираш ли, 
живота се променя когато хората приложат тази истина в живота си – и те 
със сигурност няма да я приложат докато не почувстват, че наистина имат  

нужда да го направят. 



– Значи на това място – започна Рей – можеш да отстъпиш назад и да 
представиш приложението на групата, към която си се обърнал в секцията 
НИЕ. 

– Бинго. Точно така, братче. Планът – искам да кажа картата – ти дава 
групата, която трябва да покриеш с твоето приложение. Просто се връщаш 
назад и навсякъде където си представил нужда сега предлагаш 
приложение. Но това ни води до нещо важно, Рей. Не повдигай нужда, 
която не се каниш да адресираш чрез Божието Слово и на която няма да 
предложиш приложение. Най-лошото, което един комуникатор може да 
направи е да обещае прекалено много и да изпълни прекалено малко. Ти 
изграждаш доверие със слушателите си. Не просто вяра в информацията, 
но… 

– Вяра във взаимоотношенията, – завърши Рей мисълта му. – Това беше 

последната дума, Уил, отново секцията НИЕ, нали? 

– Точно така, – каза Рей. – Последната точка на картата на отношенията е 
НИЕ.  По-ранното НИЕ беше място, на което изграждахме обща основа 
около усещана нужда. Това НИЕ е място, на което да хвърлим общо 
видение. 

– Видение? 

– Видение за това как нашите животи, нашата църква, нашия свят ще 
изглежда ако приложим истината на Божието Слово. Това е 
вдъхновяващата част от посланието. Моята цел на това място е да 
вдъхновя хората да направят промяна. Понякога да се изправи пред 
Божието Слово може да накара слушателите да се чувстват победени ако 
всичко, за което могат да мислят е колко далеч трябва да отидат. Но ако 
мога да им покажа как ще изглежда живота щом веднъж приложат тази 
истина те получават малко надежда. 

– МЕН-НИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ, – каза Рей. – Ей, запомних го! Мисля, че мога 
да се придържам към карта като тази. 

– Ето защо е толкова хубаво да имаш такава карта, приятелю. В императив 
номер две когато казах, че трябва да вземеш една точка и да я направиш 
лесна за запомняне, ти обясних, че правилната карта ще направи това 
възможно.  И с тази карта… 

– Аз говоря за мен и за предизвикателствата, пред които ние се изправяме, 
– започна да завършва Рей изречението на Уил сякаш се намираше на 
изпит.  – След това разглеждам какво Бог е казал и отговорите, които Той 



ни дава. Предлагам лично приложение, така че вие да можете да промените 
живота си и след това как ние всички заедно можем да празнуваме тази 
промяна. 

– И ако по някое време се изгубиш или се почувстваш объркан всичко, 
което трябва да си спомниш е на кое отношение се намираш и ще разбереш 
точно накъде трябва да вървиш, – завърши Уил. 

Докато Рей се задълбочаваше в тези мисли той се сети, че Уил така и 
никога не отговори на въпроса му. – Уил, ти никога не ми каза къде 

отиваме – каза Рей. 

– Не, не съм – усмихна се Уил. 

За пръв път откакто се впусна в това сюрреалистично приключение Рей 
започна да подрежда фактите. Той не знaеше накъде  е тръгнал с човек, с 
когото току що се беше запознал чрез друг човек, който също познаваше 
слабо. Би трябвало да е малко неудобно. Но по някакъв начин не беше. 

Рей се облегна в голямата удобна седалка на големия камион и се усмихна. 
Може и да не знаеше накъде точно отива, но знаеше, че не беше там 
откъдето беше тръгнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАРЕДИ ПРЕДИ ДА ПОТЕГЛИШ 

– Е, какъв е четвъртият императив? – попита Рей. 

– Четвъртият зависи много от втория и третия. Наричам го Направи 
посланието част от теб. Разбираш ли, да знаеш къде отиваш и да имаш 
добра карта е просто подготовка за пътуването. Преди да тръгна из 
страната аз трябва да съм сигурен, че зная как да стигна там. 

– Правилно. Ние току що говорихме, че ни трябва правилна карта за 
пътуването – каза Рей. 

– Да, но да имаш карта и да знаеш как ще стигнеш там са две различни 
неща. Щом веднъж седна зад волана трябва да зная как да стигна до целта 
си. Не мога през цялото време да се взирам в картата опитвайки се да 
разчета маршрута или къде да завия. Така се случват произшествия. Трябва 
да знам най-добрите пътища. Освен да зная маршрута трябва да познавам и 
товара си, кога трябва да го доставя и още няколко неща, за да съм готов за 
пътуването. Да караш голям камион изисква много усилия и трябва да си 
сигурен, че си готов преди да потеглиш. С други думи трябва да заредя. 

Само като погледнеше Уил Рей можеше да каже, че той никога не излиза 
от дома си без да се е подготвил. Той изглеждаше като човек подготвен за 
всичко. – Как това те прави по-добър комуникатор? – попита Рей. 

– Научих се, че не искам да застана пред тълпата преди да съм готов. 
Трябва да заредя, за да кажа нещо. 

Рей гледаше през прозореца. Наистина ли това е нещо ново? Не знае ли 
всеки комуникатор да не излиза преди да има нещо за казване? 

– Какво има? – попита Уил. 

– Не зная. Сякаш „да заредиш” изглежда прекалено очевидно. 

– Така си мислиш, нали? Но аз съм виждал много проповедници и 
говорители да се изправят и да казват своето послание все едно рецитират 
телефонен указател. 

– О, ти говориш за начинът на поднасяне – каза Рей. 

– Не, – отговори по-възрастния мъж – много повече от това е. Чувал съм 

хора да проповядват послания и мога да се закълна, че за пръв път виждаха 
думите. Говоря за това посланието да стане част от самия теб. В старите 



дни хората са наричали това „бреме.” Това е послание, което идва отвътре 
и след това ти се изправяш и го изказваш. 

– Искаш да кажеш, че го поднасяш без бележки, по памет? 

– Искам да кажа, че докато не можеш да го поднесеш без бележки, по 
памет, това послание не е твое. Може да знаеш къде искаш да отидеш, но 
не си запомнил пътя, по който да стигнеш там. 

– Уил, опитвал съм се да запомням посланията си, но просто не мога. 
Обърквам се от това как да кажа нещо и след това заеквам и напълно 
засичам – гласът на Рей издаваше неприятен спомен. 

– Имаш ли деца, Рей? – попита Уил. 

– Какво? Ъ, да, две. 

– Обичаш ли да пътуваш? Да ходите на семейна ваканция? – Уил искаше 
да отбележи нещо, но Рей не беше сигурен точно какво – или какво общо 
има това с току що казаното. 

– Когато можем – предпазливо отговори Рей. – Какво намекваш? 

Уил пренебрегна въпроса.  

– Разкажи ми за любимото си пътуване и защо е било любимо. 

Рей сви рамене и започна да разказва.  

– Мисля, че любимото ми пътуване направихме преди няколко години. 
Жена ми, Сали, и аз заведохме децата там където съм израснал. Роднините 
ми вече не живеят там, така че нямаме поводи да се ходим често. Бях си 
взел отпуска и имахме достатъчно време. Прекарахме там 3 седмици, 
обикаляхме наоколо и можех да покажа на децата си как прекарвах 
времето си на техните години. 

През следващите няколко минути Рей разказа подробностите за 
пътуването. Той и Уил се люшкаха между смях докато разказваше за 
първата си приятелка и лошо насочена целувка и сълзи докато говореше за 
пътуването до гроба на дядо си и за влиянието на стария човек върху 
живота на Рей. Накрая завърши с думите:  

– Мисля, че най-хубавото на това пътуване беше, че можах да погледна 
през очите на децата си. Семейството ми видя, че някога съм бил дете и че 



съм имал същите страхове и надежди. По много начини това ми отвори 
врата към сърцата им. 

– Това е чудесно послание, Рей. Може ли да получа копие от бележките 
ти? 

– Бележки? Знаеш, че няма никакви бележки. 

– Удивително. И все пак ти нямаше проблеми с помненето. Не само, че 
изложи вярно всички факти, но и ги подреди така добре, че ме накара да се 
смея и да плача. Научих дори някои неща за това какво е да си баща. 

– Но това е различно, Уил. Аз не проповядвах. Просто разказвах история. 

– С това единствено изречение ти отключи тайната как да направиш 
посланието част от себе си – отговори Уил. – Докато не можеш да станеш 
и да разкажеш една история ти не си готов да проповядваш. Разбираш ли, 
хората се свързват с история и историята ги повежда на пътуване. Без 
значение дали това е пътуване до домът на твоето детство или до 
променяща живота вяра историята ще ги заведе там. Забеляза ли как я 
разказваше без всякакво усилие? Не се запъваше търсейки думите. Не 
забравяше важните елементи, но очевидно пропусна някои маловажни 
детайли. 

– Като какво? 

– Е, аз научих всичко за чудесното пътуване и все пак така и не разбрах 

какво превозно средство си карал. Това беше важно за пътуването ти, но не 
и за историята. 

– Схванах, – каза Рей. – Беше миниван. – Рей не беше сигурен, но му се 
стори, че долови проблясък на презрение в очите на Уил когато каза 
миниван. Но все пак той беше шофьор. 

– Разбираш ли, Рей, да говориш по памет не е трудно ако разказваш 
история. Хората го правят трудно когато се опитват да общуват с точки 
вместо да разказват история. Ако имаш 4 или 5 точки, които се опитваш да 
представиш тогава се фокусираш върху това да не пропуснеш някоя от тях. 

– Значи затова е важно да имаш послание състоящо се от една точка. Така 
имаш само едно нещо, което да помниш – каза Рей. 

– Пит каза, че се учиш бързо! Очевидно има повече неща за помнене от 
тази една точка, но много по-малко отколкото подозират повечето 



проповедници. Когато тръгвам на дълго пътуване аз не само зная къде 
искам да стигна, но и основните пътища, по които ще пътувам. Работата 
ми зависи от това да познавам пътя. Повечето проповедници, които съм 
наблюдавал се държат така сякаш нищо не зависи от това дали знаят 
накъде отиват. 

– Мразя да показвам, че не се уча толкова бързо колкото си мислиш, Уил. 
Но какво зависи от това? 

– Как очакваш слушателите ти да ги е грижа достатъчно, че да запомнят 
какво казваш ако самият ти не можеш? – Уил остави думите да натежат. 

– Никога не съм мислил по този начин – каза Рей. 

Уил продължи:  

– Когато се изправиш и говориш без записки и без да четеш проповедта си 
ти казваш: „Това е важно, това е част от мен – и аз мисля, че трябва да го 
направите част и от себе си.” 

– Уил, – започна Рей, – когато мисля за посланието, което проповядвам аз 
обикновено мога да си представя, че го правя без бележки! Понякога ми е 
трудно с плана пред мен през цялото време. 

Уил се усмихна. 

 – Така е понеже винаги използваш план. Сега вече имаш добра карта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЖНИ ВРЪЗКИ 

 – E, Рей, мисля, че обядът ти с Пит беше доста отдавна. Сигурно си готов 
да вечеряш. 

Храна. Денят беше такава въртележка, че Рей дори не беше забелязал, че 
бяха изминали доста часове – и много мили – откакто за последно беше ял. 

– Като го спомена мога да сложа нещо в устата си. В някоя от мръсните 
закусвални където шофьорите винаги ядат ли ще отидем? 

Уил се усмихна.  

– Гледаш прекалено много телевизия, Рей. Едно от предимствата да се 
пенсионирам е, че имам време да ям на по-хубави места. Но не отписвай 
някое заведение където се хранят шофьори преди да си го пробвал. Бих си 
взел вечерно кафе по всяко време от някое от тези  модерни места за latte. 

Сега обаче зная едно близко място където правят чудесни пържоли. Там 
има и един човек, с който искам да се запознаеш. Що се отнася до това 
накъде сме тръгнали…е, ще спрем на няколко места тук – там, но 
основната ни цел е кабината на камиона. Пит мислеше, че ще имаш полза 
ако прекараме известно време заедно и поради някаква причина аз мисля 
по-добре когато съм зад волана. Пък и някои неща е по-лесно да кажеш 
когато гледаш право напред, а не в очите на човека. 

Заведението беше приятна гледка и за двамата мъже и Уил паркира пред 
него. Мястото беше претъпкано, което създаде приятно очакване в Рей. 
Двамата седнаха и поръчаха New York strip. 

–  Е, ако онова там, което идва е салатата ми аз съм готов за петият 
императив, каза Рей. 

След като сервитьорката им донесе салатите Уил се помоли кратко за 
храната. После размаха вилицата си и каза: – Обвържи слушателите си. 

– Моля? 

– Това е. Това е петият. Всеки добър шофьор знае как да направи пътя си 
безопасен. 

– Имаш предвид да завържеш товара? –  каза Рей. 

– Не просто да го завържа. Повече от това. – Уил говореше докато лапаше 
салата и хляб. – Когато имам зад себе си цистерна с 9000 галона бензин 



искам да съм сигурен, че ще остане с мен. Знаеш какво имам предвид 
нали? 

Рей кимна. 

- Преди всичко, – продължи Уил, – моята работа – моята отговорност – е 
да доставя товара на местоназначението му. И второ, ще стане опасно ако 
товарите се откачат. Сега да свържем това с нашата тема. Като 
комуникатор аз трябва да бъда също толкова сигурен, че съм обезопасил 
своя товар. 

– И да обвържеш товара си е същото като истински да знаеш основната си 
точка, нали? – каза Рей доволен от себе си, че толкова добре е разбрал. 

– Добър опит, Рей. Основната точка е твоето направление. Но в този 
случай твоят товар са  твоите слушатели. Затова ти трябва да обвържеш 
слушателите. Като комуникатор ти може да знаеш точно къде отиваш, но 
ако потеглиш в облак прах и оставиш слушателите си назад няма да е от 
значение дали накрая ще постигнеш там или не. Ти трябва да обвържеш 

слушателите си и да си сигурен, че те са с теб. Това е първата секция НИЕ 
на твоята карта. Като шофьор аз трябва да съм сигурен, че ремаркето е 
закачено за влекача. Щом това е направено мога да потегля. Когато 
проповядвам трябва да обвържа слушателите на емоционално ниво и едва 
тогава зная, че те са заедно с мен. 

– На емоционално ниво ли? – каза Рей. – Не крещиш когато проповядваш, 
нали Уил? 

– Приличам ли ти на човек, който вика? – попита Уил меко нападайки 
вечерята си с ножа. 

Не, Уил опредено не приличаше на такъв човек. 

– Добре тогава. Какво имаш предвид под „емоционално ниво?” 

– Трябва да обвържеш слушателите си с една истинска нужда в техния 
живот. Нещо, което те чувстват. Трябва да създадеш в тях увереност за 
една минала, настояща или бъдеща нужда в живота им, която да ги кара да 
те слушат и да ти позволи да дадеш отговор. Не е достатъчно да кажеш: 
„Имам истината в Божието Слово и вашата работа е да слушате.” Това 
може и да е работело преди години, но не и днес. Няма начин. Днес трябва 
да покажеш на хората как истината оказва влияние върху живота им. 



– Но не е ли моята работа да проповядвам Божието Слово и да Му позволя 
да използва това така както намери за добре? – попита Рей. – Какво става 
ако текста, който съм избрал не се обръща към някоя чувствана нужда 
толкова колкото към нещо, което ние трябва да направим – като молитва, 
например. Не мисля, че много от слушателите ми чувстват нужда да се 
молят. 

– Но те увстват нужда от водителство, от мир, да познават Божията воля в 
трудно време. – отговори Уил. – Могат ли да посрещнат тези нужди без 
молитва? 

– Не – отговори тихо Рей. – Не, наистина не могат. Никой не може. 

Докато мислеше върху това сервитьорката донесе останалата част от 
вечерята. Две пържоли с варени картофи и гарнитура. Двамата гледни 
мъже се нахвърлиха върху храната сякаш не бяха яли с дни, а не с часове. 
След малко Уил най-после проговори. 

– Рей, аз не казвам, че трябва да разводняваме посланието. Съвсем не! 
Казвам да вземем променящите живота истини и да се уверим, че ги 
прилагаме към животи, които са готови да бъдат променени. Само така 
можем да им напомним, че те искат да се променят. 

– Как? Тихо попита Рей. – Как да ги накараме да почувстват това? 

– Напрежение – отговори Уил. – Ние създаваме напрежение. 

– Виж, зная, че не съм експерт в това. Но съм бил в служение достатъчно 
дълго, за да съм наясно, че нашата работа е да облекчаваме напрежението, 
не да го създаваме. 

Уил се разсмя.  

– Може и да си прав. Но аз не толкова създавам напрежение, по-скоро 
напомням на хората за напрежението, което те вече чувстват. 
Напрежението да се опитват да бъдат добри към своите съпрузи или 
родители както е редно. Карам ги да погледнат в слабостите в техния 
живот и да си зададат въпроса: „Какво тогава ще направя за това?” Ако 
успея да ги заведа там вече съм изминал половината път. Накарам ли ги 
веднъж да желаят отговора зная, че ще ги имам до кая на пътуването. Аз 
съм обезопасил своя товар и няма защо да се страхувам, че ще го изгубя. 

– Не, но трябва да ги заведеш до края – каза Рей. 



– Прав си. Затова говорим за обвързване на слушателите. Друг начин да 
държиш публиката си е като ги накараш да видят нещо по начин, по който 
никога по-рано не са поглеждали. Има един човек, с когото искам да се 
срещнеш. 

След като каза това Уил стана от масата и скоро след това се върна заедно 
с един друг мъж. – Рей, това е Лари Уейн. Той е собственикът на 
заведението. 

Лари беше приблизително на възрастта на Уил, но талията му показваше, 
че харесва работата на готвача си. 

– Приятно ми е да се запознаем, Рей, – каза Лари. – Всеки приятел на Уил е 
и мой приятел. 

– Лари направи това място преди няколко години, но преди това дълго е 
работил за заведения във Вегас, Рено и Атлантик Сити. – Очите на Рей се 
разшириха като чу това. – Всеки път когато карах през някой град където 
знаех, че има представление спирах, за да го видя. 

– Певец ли сте? – попита Рей. 

– Какво? – пошегува се Лари. – Не ти ли приличам на танцьор? Само се 
шегувам, Рей. Комик съм. 

– Лари беше един от най-добрите комици в областта. Исках да се срещнеш 
с него понеже ако някой може да създаде връзка с публиката това е Лари. 

– И ти ли изнасяш представления, Рей? – попита Лари. 

– Аз? О, не, аз не изнасям представления. Аз съм пастир – каза Рей почти 
защитно. Това беше тема, която винаги го ужасяваше. Всеки път когато 
казваше на някой с какво се занимава усещаше, че веднага го 
квалифицират като „религиозен човек.” 

– Ей, това е страхотно, каза Лари. – Уил ме доведе до Христос преди 20 
години. Това е причината никога да не плаща в моето заведение. 

– И винаги да поръчвам най-хубавите пържоли – отговори Уил с усмивка. 

– Но, слушай, Рей, – каза Лари, – не се заблуждавай, че не изнасяш 
представления. Ако си проповедник тогава изнасяш представление точно 
както и аз. Колкото по-скоро приемеш това толкова по-добре. 

– Защо казваш това? 



– Е, и двамата си изкарваме хляба като се опитваме да убедим групи хора, 
че са щастливи, че са дошли да ни слушат – каза Лари. 

– Май никога не съм мислел за това по този начин. 

– Наистина трябва да се научиш да мислиш като комик, Рей – каза Уил. 

– Искаш от мен да разказвам шеги? – попита Рей. 

– Само ако са забавни! – засмя се Лари. – Но сериозно, няма нужда да 
разказваш шеги. Някои хора наистина са добри в това, а други приличат на 
Уил. 

– Хей, не съм дошъл тук, за да бъда обиждан. 

– Не, дошъл си, за да изядеш пържолите ми. Рей, трябва да се научиш да 
наблюдаваш хората и ситуациите. Винаги когато заставам пред тълпа хора 
аз търся начини да установя контакт с нея. Може да изпозлвам времето 
през този ден или нещо от новините или дори смешната шапка, която 
някоя жена носи. Всичко, което може да ми помогне да установя първия 
контакт. Когато тълпата е от постоянни хора вие вече сте свързани,  така че 
можеш да приостъпиш направо към въпроса. 

– Всичко, което може да ми помогне да превърна АЗ в НАС – каза Рей 
поглеждайки Уил. 

– Именно. Твоята цел е да създадеш връзка. Друго нещо, което научих 
гледайки комици като Лари е ползата да бъда скептик. 

– Скептик? 

Лари седна и започна да говори на Рей.  

– Разбираш ли, скептиците поставят под въпрос status quo. Те гледат на 
нещата по начин различен от всеки друг. Като комик моята работа е да 
гледам на нещата и да накарам публиката си да ги погледне по начин, по 
който никога по-рано не ги е виждала. Карам ги да виждат хумора в 
обикновените житейски неща. Твоята задача е да видиш истините на 
Писанието от всяка възможна гледна точка: вярващия и невярващия, мъж и 
жена, млад и стар. Щом веднъж си направил това ти задаваш и отговаряш 
на въпроси, които задава твоята публика. Тогава вече си свързан. Виждаш 
ли, Рей, ние сме в бизнеса по установяване на връзки. Ние установяваме 
връзките с различни цели, но в края на краищата нашият успех зависи от 



това дали хората остават с нас. За мен на карта е заложен само смехът, но 
при теб залозите са много по-високи. 

Рей седеше и слушаше докато Уил и Лари си припомняха за добрите стари 
дни във Вегас и Атлантик сити. Тайно му се искаше да има записващо 
устройство понеже някои от историите бяха чудесни илюстрации. 

Лари остана верен на обещанието си и не им позволи да платят нищо. Уил 
и Рей напуснаха ресторанта, покатериха се отново в кабината на камиона и 
излязоха на магистралата. 

Докато двамата караха в тишина сериозната вечеря започна да оказва своят 
ефект. Ставаше късно и на Рей започна сериозно да му се приспива.  

– Цяла нощ ли караш или това нещо може да се превърне в кемпер? 

– Готов ли си за сън, Рей? 

– Мога да полегна малко ако наблизо има добър хотел. 

В този момент Уил така рязко завъртя волана, че инерцията хвърли Рей 
към вратата. Главата му се удари в стъклото с тупване и гумите изсвистяха 
докато камионът зави по една странична отбивка. Стреснат от резките 
действия на обикновено внимателния водач Рей изкрещя:  

– Уил, какво за Бога правиш? 

Уил просто продължи да гледа напред и каза:  

– Една последна точка за императив номер пет, момко. 

– Номер пет? – каза Рей. – След като си треснах главата трябва да съм 
щастлив, че си помня името, а не петте императива. 

– Хайде стига. Не драматизираш ли малко? Освен това аз съм достатъчно 
възрастен, за да ти бъда баща и все пак не си ударих главата. 

Рей не можеше да повярва на отношението на Уил. Какво се беше случило 
с благия шофьор от Атланта? Въпреки това ако беше честен Рей трябваше 
да признае, че действията на Уил повече го бяха стреснали отколкото 
наранили. Камионът излезе от магистралата и паркира пред един хотел. 

– Това добре ли ти изглежда? 

– Хотелът е чудесен, но ударът по главата ми заслужава обяснение. 



– Обяснение? Е, понеже аз карах сметнах, че от мен зависи как да стигнем 
до хотела. Освен това, както вече казах, аз съм по-възрастен от теб и все 
пак не си ударих главата. 

– Това е понеже знаеше накъде отиваме! Ти беше готов за завоя, а аз не. 

– Интересно е как работи това, нали? 

– Добре, тук се очаква да открия някаква идея нали? Виж, Уил, зная че 
намекваш нещо, което е свързано с общуването, карането, пътуването и 
вероятно с комедията също, но не съм спал от… 

– Добре, така е. Преди минута ти каза нещо страхотно, Рей. 

– Така  ли? 

– Ъхъ. И всеки комуникатор би трябвало да го запомни. 

– Предполагам, не е ударът по главата. 

– Не пряко. И, добре, съжалявам за тази част. Не исках да се случи точно 
така. Просто исках да съм сигурен, че ще запомниш нещо. 

Рей трябваше да признае, че главата му е добре и че каквото и да иска да 
запомни Уил той със сигурност никога няма да го забрави. 

Уил продължи:  

– Преди няколко минути ти отбеляза, че причината аз да не си ударя 
главата при резкия завой е понеже знаех къде отиваме. Аз бях готов за 
това. Като шофьор на камион – или какъвто и да е шофьор – винаги ще има 
хора, които да ни следват. Понякога те ни следват с цел да стигнат някъде, 
а понякога просто се оказват зад нас на пътя. И в двата случая тези хора 
нямат представа кога смятаме да завием или да сменим посоката. От нас 
зависи да внимаваме за това. 

– Добре, – отговори Рей, – тогава какво трябва да направиш? 

– Ще ти върна въпроса обратно. Какво ти правиш когато някой те следва и 
ти се каниш да завиеш? 

– Използвам сигналите за завой. След това намалявам скоростта, 
поглеждам в огледалото за обратно виждане, за да се уверя, че все още са с 
мен. 



– Точно така, Рей. – каза Уил с усмивка. – Част от начина да задържиш 
публиката с теб е като намаляваш на завоите. 

– Честно, точно това си помислих когато си ударих главата в стъклото. 
Защо той не намали и не ми каза, че завива? 

 – Точно така. Добър въпрос. Сега отнеси това към говоренето и 
проповядването. Като комуникатор ти си единственият в залата, който знае 
предварително накъде води пътуването. Ти си водач и всички гледат към 
теб за сигнали. Помни, Рей, когато подготвяш една проповед ти всъщност 
начертаваш своето пътуване – и всяко пътуване има своите лъкатушения и 
завои. Но то също така има и своите пътни знаци, които показват къде 
трябва да се направи завоя. Това са местата на преход от МЕН към НИЕ и 
НИЕ към БОГА на пътната карта. 

– В една проповед ти и аз наричаме тези места преходи, при които се 
придвижваме от един аспект на посланието към друг. Когато достигнеш до 
една от тези точки ти имаш избор да направиш рязък завой като направих 
аз или да подадеш на слушателите си вербални или невербални сигнали, че 
предстои преход. 

– И ако моят опит значи нещо вероятно е добра идея да ги информирам за 
това, което следва. – Рей потърка ударенето място на главата си. 

– Можеше да е и по-лошо – каза Уил. – Виждал съм някои хора да правят 
преходите толкова рязко, че слушателите им да падат през вратата и 
никога да не се връщат обратно. 

– Какви са сигналите, Уил? Трябва ли да монтирам мигачи на амвона си? 

– Ако все още използваш амвон може и да ти трябват. 

– Имаш нещо против амвоните ли? 

– Всъщност не. Аз…добре. Имам нещо против тях. Мисля, че изолират 
комуникатора от неговата публика и да ограничават възможността ти да 
използваш мястото в своя полза. 

– Кое място? 

– Именно! Амвонът обикновено заема цялото място на платформата и ти 
нямаш възможност да се движиш наоколо. Физически, невербални жестове 
могат да бъдат полезни индикатори за хората, че правиш преход. Може да 
се придвижиш до някое място и да го оставиш то да представи твоята идея. 



Ако прекарваш цялото си време зад амвона гледайки надолу към 
бележките си ти губиш тази способност – и проиграваш възможността. 

– Което ни връща обратно към Направи посланието част от себе си. – 

предложи Рей. 

– Много си прав. Но каква полза има да направиш посланието част от себе 
си и след това да се криеш зад амвона? 

– Предполагам, че никога не съм мислел за това като за криене. 

– Не, – каза Уил, – но трябва да признаеш, че това създава впечатление, че 
си отделен от останалите хора. Това са невербалните индикации. По-важни 
са вербалните знаци, чрез които даваме на хората да разберат, че е време за 
преход. В старите дни хората просто биха казали: „Втората точка е…: 
сякаш четат вестник. 

Рей се усмихна без да изпитва желание да каже, че „старите дни” са просто 
проповедта му от миналата седмица. Спомни си как премина през четирите 
точки на своето послание. Той не смяташе преходите за чак толкова важни. 
Винаги беше смятал, че точно за това са бележките, за запълване на 
времето. 

– Добре, без мигачи на амвона. И без амвон! Какви са най-добрите начини 
да подадеш вербална индикация? – попита Рей. 

– Трябва внимателно да формулираш изречението, при което правиш 
прехода от една секция на твоята карта на друга, – отговори Уил. 

– Дай ми пример. 

– Е, ако се придвижваме от НИЕ към БОГ секцията, аз може да кажа нещо 
от рода на: „Не е ли чудесно да знаем, че макар всички да сме изправени 
пред този въпрос Божието Слово има какво да ни каже за него?” Това е 
прекалено просто и аз обикновено бих добавил малко повече. Но така поне 
свързвам напрежението със следващата секция в Писанието. 

Рей обмисли всичко. Колко ли пъти съм блъскал главите на хората в 
стъклата или съм ги изхвърлял от светилището? Макар че всъщност 
изхвърлянето на няколко човека от светилището не му звучеше особено 
зле. 

– Знаеш ли, Рей, това се отнася въобще за цялата служба на поклонение. 
Не мога да ти кажа на колко много служби съм бил където музиката, 



съобщенията, посланието и останалите елементи изглеждат несвързани. 
Малко повече внимание относно преходните твърдения или музиката, 
която е специално избрана заради това, което идва след или преди нея 
може да направи службата да се усеща много повече като един момент, 
който може да бъде почувстван вместо като множество моменти, които 
трябва да се понесат. 

Рей седеше удобно потънал в седалката и мислеше.  

–  Нека да видя дали съм разбрал това. – каза накрая той. – Ако даваш 

сигнали, че завиваш ще правиш преходи, които ще доведат хората до 
следващия знак на твоето пътуване вместо да ги оставят край пътя. И това 
ще ми помогне да задържа вниманието на публиката. Правилно ли звучи 
това? 

– На мен ми звучи съвсем добре, – каза Уил. – И ако този хотел изглежда 
добре и за теб той е подходящо място да спрем за нощувка. 

Рей и Уил се регистрираха и преди да тръгне към стаята си Уил извика към 
Рей: – Закуската е в 7,30, точно. Не закъснявай. 

Тонът на Уил накара Рей за миг да се замисли дали направо да не спи в 
кабината, но само след няколко минути вече лежеше удобно изтегнат на 
леглото си в стая 108. Вдигна телефона и позвъни на жена си, за да й 
разкаже за удивителното си пътуване. Каза й за Уил и седемте императива 
– или поне за петте, които знаеше досега. Увери я, че утре ще си бъде у 
дома, но в умът си не беше съвсем сигурен в това. След „Приятна вечер” и 
„Обичам те” Рей нагласи алармата и заспа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЖИ МИ НЯКАКВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Рей спа по-добре отколкото му се беше случвало от доста време. Може би 
има светлина в края на този проповеднически тунел. С Уил потеглиха 
бързо търсейки къде да закусят. Купиха храна в движение от един магазин 
където ги обслужиха бързо и учтиво и отново бяха на пътя. 

– Как е кафето? – попита Уил.  

Рей кимна одобрително.  

– Тези прозорци за храна в движение са най-доброто, което някога се е 
случвало на шофьорите. Спестяваш доста време когато не ти се налага да 
спираш. 

– Като спомена за спиране, Уил, вече покрихме 5 императива и ни остават 
още два, така че не спирай сега. 

– Не искаш ли първо да свършиш със закуската? 

– Мога да правя няколко неща едновременно. 

– Е, Рей, със следващият императив не би трябвало да имаш проблеми… 

– Точно навреме! – прекъсна го Рей. 

– Не би трябвало, но всъщност имаш. 

– О, супер. 

– Рей, виждаш ли онзи камион? – Уил посочи едно голямо возило на 
съседната улица. 

Рей се огледа и видя един осемнадесет колесен влекач теглещ ремарке. – 

Да, не е лесно да пропусне нещо толкова голямо. 

– Това е Peterbilt 379 EXHD. Преди минута подминахме едно Volvo 
WG64T, а преди това Mack CH6113. 

Рей го прекъсна отново:  

– Императивът свързан ли е някаква дарба като тази  на Рейнмън да 
разпознава големи камиони? 



Уил се засмя. – Не, не е това. Но примерът е добър за това, което искам да 
кажа. 

– Пример за какво? 

– Императив номер 6 е Открий собствения си глас, – каза Уил. – В 
продължение на 40 години бях фен на Kenworth. Карал съм най-различни 
модели с най-различни цветове, но всички те бяха Kenworth. И като човек 
на Kenworth не бях си и помислял да карам Mack или Volvo – или пък 
някаква друга марка. Няма нищо лошо в останалите камиони. Всъщност 
някои от тях имат чудесни екстри. Просто бях фен на Kenworth, това е. 

– Звучиш като някои от моите NASCAR приятели, които спорят за Ford 
срещу Chevy. 

– Същото е. Фен на Chevy не може да бъде видян във Ford даже и мъртъв и 
обратното. 

– Разбирам. 

– Наистина ли? 

– Не, лъжа. Нямам никаква представа каква е идеята, но звучи интересно – 

по един първичен, шофьорски начин. Макар че по някаква причина се 
чувствам все едно, че трябва да ям месо с пръсти. 

Уил се разсмя. – Ето, отново. 

Рей го погледна. – Какво, друг камион ли? 

– Не, Рей, чувството ти за хумор. Ти наистина си забавен. Част от гласа ти 
е твоят хумор. Проблемът е, че никога не съм разбирал това за теб. 

Рей погледна объркано Уил.  

– Може би пропускам нещо, но не се ли срещнахме вчера? 

– Не съвсем. – Уил още веднъж се протегна и като отвори жабката извади 
оттам няколко касети. – Забравяш, че аз те познавам доста по-дълго 
отколкото ти мен. 

– Да, Уил, но тези неща не съм аз, това са проповедите ми. – Докато 
думите излизаха от устата му Рей осъзна какво казва. – Искам да кажа, че 
са част от мен, разбира се, просто…казвам, че да слушаш проповеди не е 
същото като да говориш с човека. 



– Ако не говориш на хората на кого или на какво точно говориш тогава? 

– Разбира се, че говоря на хората. Но това е проповядване…знаеш. – Рей се 
опитваше да обясни нещо, което му изглеждаше всеобщо прието. 

– Ти не говориш на хората, Рей. Ти говориш към хората. И разликата е 
голяма. – Уил изглеждаше заинтересован от пътя пред себе си очевидно 
избягвайки визуалния контакт. – Още по-лошото е, че ти дори не си ти 
този, който говори към хората. Това  е някакъв друг човек, който е много 
сериозен и няма никакво чувство за хумор. Рей, даже гласът ти звучи 
различно. Трябва да ти кажа, че бях много приятно изненадан когато те 

срещнах. След като бях слушал посланията ти не бях сигурен дали искам 
да прекарам няколко часа с теб още по-малко пък два дена. 

Умът на Рей препускаше. Когато Уил реши да те удари с камиона си той 
не намалява скоростта. Възможно ли е всичко това да е вярно? Наистина 
ли говоря към хората? Разбира се, че говоря към хората. Аз проповядвам! 
Проповедниците говорят към хората. Това е тяхната работа. Правят го 
от векове. Това е естественият ред на нещата и кой е този шофьор на 
камион, който си мисли, че може да говори за това? Рей спореше със 
самия себе си и се справяше доста добре с това когато Уил го прекъсна 

– Рей, още ли си с мен? 

– Не знам, Уил. Мисля че съм, но – може да говори някой друг, а аз само да 
си мисля, че съм тук. – Очевидно чувствата на Рей все още бяха наранени. 

– Виж, казах ти, че няма да е лесно. 

– Смятах, че имаш предвид усвояването на някаква нова техника за 
изучаване, а не да науча, че съм някой, който всъщност не съм. 

– Точно това е, Рей – ти вече си научил да бъдеш някой, който не си! Аз 
искам да бъдеш този, който си. Искам да караш камиона, който си роден да 
караш, да Откриеш собствения си глас. Искам да застанеш пред хората си 
и да бъдеш СЕБЕ СИ. Толкова е просто. Ти си забавен човек. Ти си топъл и 
приятелски настроен. Очевидно искрено те е грижа за хората и зная, че има 
много, което можеш да им предложиш. 

Рей не беше сигурен дали се задава прегръдка, но в момента беше 
благодарен, че между него и Уил се намираше таблото. Знаеше, че Уил е 
прав. Проблемът беше, че не знаеше какво може да направи по въпроса. 
Той беше отишъл при Уил, за да открие какво да направи и сега отговорът 
беше да бъде себе си? 



– Чакай малко, – каза Рей, – ако трябва да бъда аз защо съм тук, за да се 
науча от теб как да общувам? 

– Това е уместен въпрос. Моята цел не е да ти предам някакъв стил на 
говорене или пък твоята да станеш мой клонинг. Целта ми е да ти дам 
няколко неща, които да ти позволят да бъдеш себе си когато общуваш. 
Това е хубавото да вземеш хора на пътешествие вместо да им дадеш 
проповед. 

– Да. Добре. Схванах….мисля. 

 – Помниш ли когато по-рано ми разказа за своята почивка? – кимна Рей. – 

Това беше история – и то добра. Ти я разказа добре. Беше интересна, 
смешна и на моменти доста докосваща. Задържа вниманието ми през 
цялото време. Ти знаеш как да разкажеш една хубава история, Рей. Просто 
трябва да се изправиш и да я разкажеш като себе си. През повечето време 
ти сякаш говориш в трето лице. Говориш за неща случили се на други хора 
и неща, които други хора са казали. Това е един от проблемите когато 
хората говорят по записки: посланието звучи сякаш четеш нещо понеже, е 
понеже наистина четеш. Хората от твоята църква трябва да усетят, че 
говориш на тях. 

– Знам, че постоянно повтарям един и същ въпрос, но как Уил? 

– Двамата с теб стоим в този камион вече втори ден и си говорим. Ти 
трябва да разговаряш с хората си. Трябва да седнеш на един стол и да 
разговаряте за различни теми, които трябва да бъдат покрити. 

– Но разговорите са двустранни – натисна Рей. – Трябва ли да включа част 
за въпроси и коментари? 

– Това със сигурност би било привлекателно – каза Уил, – но не бих го 
препоръчал. Можеш да водиш разговор като задаваш въпросите, които 
твоята публика би задала и след това им отговаряш. Това не означава да ги 
накараш действително да говорят – означава да отбележиш, че те са тук. 
Ние преминахме през това когато говорихме за АЗ-НИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ. 
Просто искам да повярваш, че можеш да следваш тази карта като себе си, 
не като мен или като някой друг комуникатор. 

– Друг комуникатор? – попита Рей. 

– Рей, един от проблемите на мнозина комуникатори е, че те слушат едни и 
същи проповедници през цялото време. Те си имат любимци и ги слушат 
толкова много, че започват да звучат като тях – Чък Суиндол, Чарлз 



Стенли, Роб Бел – избери си име. Истината е, че трябва да слушаш много 
повече мъже и жени. Не само, за да бъдеш изложен на влиянието на 
различни идеи, но и за да не бъдеш прекалено повлиян от един единствен 
стил. Помни, целта е да бъдеш себе си, не тях. 

Уил спря, вглеждайки се в младия пастир.   

– Все пак има един комуникатор, който бих желал да слушаш колкото е 
възможно повече. 

Умът на Рей бързо премина през пантеона на великите оратори. Кой имаше 
предвид Уил? Имаше ли един единствен пример, който всички могат да 
следват? 

– Комуникаторът, който трябва да слушаш си самият ти – каза Уил. 

Пит те предупреди за това, мислеше ли Рей, докато си припомняше 
наставлението Работи върху него като слуша собствените си проповеди. 

Уил продължи.  

– Трябва да прослушаш всяко послание. И трябва да слушаш внимателно и 
след това още по-внимателно докато откриеш собствения си глас. 

– Когато казваш моят глас имаш предвид моят стил, нали? 

– Имам предвид, докато ти и всеки друг, който слуша разберат, че това си 
ти. И щом веднъж го откриеш трябва да продължиш да слушаш, за да си 
сигурен, че няма да го изгубиш. Още по-добре би било ако можеш да 
поставиш видео камера. Ще се учудиш колко много можеш да научиш като 
се гледаш как говориш. 

– Не знам, Уил. Съгласен съм с теб, просто…Просто не знам как да 
започна. Толкова дълго съм правил това, че не зная дали изобщо мога да се 
променя. 

– Не искам да звуча като развалена плоча, но ти се променяш всяка неделя 
когато излизаш на платформата. Влизаш в църквата като себе си и след 
това когато застанеш зад твоят амвон си…някой друг. Опитвам се да те 
накарам да не се променяш.  Искам да си останеш самият ти. Но зная какво 
имаш предвид когато говориш за започването. Мога да ти дам нещо, с 
което да започнеш, но е доста крайно. 

– По-крайно от това да пропътувам хиляда мили, за да се науча да 
проповядвам от шофьор на камион? 



– Може би. Искам да затвориш очи и да мислиш за мястото на земята 
където се чувстваш най-удобно. Мястото където си в състояние в най-

голяма степен да бъдеш себе си. 

Рей затвори очи.  

– Не зная. Мисля за люлката в задния ни двор където сядаме с жена ми. 

– Люлка, а? Надявах се да имаш любим стол, но щом е люлка нека да е 
люка. 

– Накъде биеш? 

Уил се вгледа в младия мъж. 

– Казах ти че ще е крайно. Мисля, че трябва да изхвърлиш амвона си и да 
седнеш на люлка на твоята платформа. 

– Люлка? На платформата? – Рей можеше само да се взира в своя ментор. – 

Май доста дълго си дишал бензинови пари, Уил. 

– Може би, започна Уил, – но ти трябва да се почувстваш удобно когато си 
там, Рей, и един от начините това да стане е като смениш обстановката. 
Радвам се, че не каза, че се чувстваш най-удобно в тоалетната. 

Рей се разсмя с глас.  

– Това наистина би се запомнило! Значи Намери своя глас означава да бъда 
себе си докато проповядвам. Мисля, че ще е по-добре да разбера дали съм 
фен на Kenworth или  на Peterbilt. 

– Въобще да не харесваш камиони също е възможност. Не много 
богоугодна, но все пак възможност. 

 

 

 

 

 

 



ЗАСЕДНАЛ В СРЕДАТА НА НИЩОТО 

Докато малко по малко привикваше към идеята да намери собствения си 
глас Рей гледаше към преминаващия покрай него пейзаж. Всичко, което 
каза Уил имаше смисъл. За първи път от много време Рей усещаше, че има 
план как да общува. Растящото чувство на увереност направи неочакваната 
вълна на паниката още по-стряскаща. Ами ако нищо от това не сработи? 

– Уил? – попита колебливо Рей. – Случвало ли се е това да се провали? 

– Какво имаш предвид, Рей? 

– Искам да кажа подвеждали ли са те някога тези седем императива? 

– Ако питаш дали все още ми се случва да заседна и да не зная какво 
трябва да говоря тогава отговорът е, да. 

– Супер! – каза Рей чувствайки как паниката го завладява. 

– Тук идва номер седем. 

– Номер седем? – попита Рей. – Точно така, ние казахме само шест. 

– И номер седем е последният императив, който съм научил от карането на 
камион. Виждаш ли, като шофьор твоята репутация се гради на 
способността ти да доставяш товарите на време. Не може да закъсняваш 
иначе хората няма да получат това, което им трябва когато им трябва. Ако 
един клиент не може да разчита на теб да доставиш пратките му на 
време… е, нека да кажем, че скоро няма да имаш работа. Всеки път когато 
сядам зад волана зная, че идва време когато някой ще разчита на моята 
доставка. Аз също така знам, че отвън има много неща, които стоят между 
мен и моята доставка – трафика, лоши шофьори и, най-лошото, повреди. 
Не мога да отделя време да сменям всичките си колелета, така че трябва да 
бъда готов за всичко. 

– Звучи сякаш си пощальон, Уил. 

– Същият принцип, само камионът е по-малък, – усмихна се Уил. – Идеята 
е, че трябва да се уверя, че разполагам с необходимите инструменти когато 
са ми нужни. 

Уил отби на едно място за почивка и слезе от кабината. Рей го последва и 
гледаше как Уил отваря една голяма кутия с инструменти. 



– Това е дребосъче сравнено с нещата, които носех преди по пътя. Носех 
всичко, от което можех да има нужда ако заседна. 

– Това е твърде поучително и да, със сигурност ще си купя някои от тези 
сигнални ракети когато се прибера у дома, но какво общо има всичко това 
с комуникирането? 

– Всяка неделя сутрин ти трябва да предадеш пратка. И доколкото зная 
неделите се случват на всеки седем дена, без значение дали това ти харесва 
или не. 

– Понякога ми се струва, че са на всеки три дена, но продължавай. 

– През тези съботни нощи когато стоиш без да имаш ясна идея откъде ще 
дойде твоето послание ти си заседнал. 

Рей е замисли за момент.  

– Не мисля, че разбирам, Уил. Има моменти когато не харесвам това, което 
имам да кажа или че мога да намеря още, което да кажа, но не зная дали 
някога съм се чувствал заседнал. Изгубен, но не заседнал. 

– Изгубен и заседнал донякъде си приличат. Изгубен си когато не знаеш 
къде отиваш… 

– И ние говорихме за това в Избери точка и Създай карта, нали? 

– Да, – Уил беше впечатлен. – Но заседнал е когато знаеш къде искаш да 
отидеш, но не можеш да стигнеш дотам. Причината никога да не си се 
чувствал заседнал е, че не си се опитвал да стигнеш някъде, ти просто 
запълваш времето. – Уил можеше да види, че ударът беше по-силен 
отколкото му се искаше. 

Рей вече беше осъзнал, че това послание в една точка може да бъде по-

трудно отколкото му се стори отначало.  

– Мислех, че това ще направи общуването по-лесно, не по-трудно. 

– Не се тревожи, Рей, аз просто казвам, че ако практикуваш първите шест 
императива и истински се опитваш да поведеш слушателите си на 
пътуване от една точка ще има моменти когато ще засядаш. Затова ще ти е 
нужен номер седем. Вярвай ми, зная го. 

– И какъв е магическият номер седем когато заседнеш? 



– Намери нещо да те изтегли, – отговори Уил. –  Когато заседнеш трябва 
да започнеш отначало. 

– И какво използваш за тази цел? 

– Отварям кутията с инструменти и изваждам каквото ми е необходимо. 

– Значи трябва да закача сигнална ракета на амвона? Това ще събуди даже 
хората на задните редове. 

– Добра идея, но погрешна кутия, – каза Уил – Имам два безпогрешни 
инструмента когто заседна като комуникатор. Първата е молитвата. 

– Чудех се кога най-после ще стигнеш до нея. 

– Рей, не съм искал да оставаш с впечатлението, че целият този процес е 
отделен от молитва. Ако не се молиш преди, по време и след твоята 
подготовка тогава може изобщо да не започваш. Искам да кажа, че тук 
падам на лицето си пред Бога и му позволявам да ме изпита. В погрешна 
посока ли се движа? Има ли нещо в мен, което трябва да се поправи? Има 
ли недостатък в идеята, която съм избрал? 

– Разбирам, Уил. Не намеквах, че ти не търсиш Бога през всичко това. Така 
че какъв е вторият инструмент? 

– Един въпросник. Списък с въпроси, които ми помагат да преценя дали 
съм на правилния път в моето пътуване и след това да започна отначало. 
Сядам и си задавам тези въпроси и те ми помагат да се изтегля. 

– Тези въпроси на шофьорски жаргон ли са като „Какви са координатите 
ти?” 

Уил не се усмихна.  

– Благодаря на Бога за мобилните телефони е всичко, което мога да кажа. 

– Съжалявам. Означава ли това, че няма да ми кажеш какви са въпросите? 

Още веднъж усмивката се върна на лицето на Уил.  

– Ще ти кажа Рей, но първо влизай обратно в камиона. Гоним график. 

Двамата мъже се покатериха и не след дълго отново се носеха по 
магистралата.  



– Въпросите са, – каза Уил, – Какво трябва да знаят хората? Защо трябва да 
знаят това? Какво трябва да направят? Защо трябва да го направят? 

– Това ли е? – попита Рей. 

– Това е много – отговори Уил. – След като си прекарал необходимото 
време в изучаване на пасажа е лесно да изгубиш от погледа си идеята, 
която искаш да представиш докато сглобяваш своето послание. Лесно е да 
се отклониш към някоя идея която те повежда в различна посока. 

– Рок сити, нали? 

– Точно така. И преди да разбереш какво става вече си заседнал в cul de sac 

без да можеш да мръднеш. Какво трябва да знаят касае информацията. 
Това е библейският принцип, който извеждаш от Писанието. Ако в този 
момент не си в състояние ясно да изразиш идеята  тогава знаеш, че трябва 
да те издърпат. Защо трябва да знаят това е свързано с мотивацията. Дал ли 
си им причина да приложат идеята в ежедневния си живот? След това идва 
какво трябва да направят, което очевидно е свързано с приложението. Дал 
ли си им начин да приложат това в живота си? И накрая, защо трябва да 
направят това? Това е свързано с вдъхновението. Дава им видение как ще 
изглежда живота им щом веднъж го приложат. Щом веднъж отговориш на 
тези въпроси бързо отново ще си на пътя. 

– Отново, Уил, не искам да звуча неуважително, но това изглежда толкова 
очевидно и просто. 

Уил не отговори, но тихо се протегна към една кутия и извади от нея 
лъскава, хромирана, кръстата отвертка. – Виждал ли си някога инструмент 
по-прост и обикновен от този, Рей? 

Рей поклати глава. 

– Но аз ти гарантирам,  че когато стигнем до развиване и завиване няма 
нищо по-добро от него. Това, че е прост не означава, че не е ефективен. 
Най-добрите инструменти са такива. 

 

 

 

 



НОВО ОТНОШЕНИЕ 

Докато двамата пътуваха по пътя Рей забеляза, че трафика започва да се 
увеличава, което го наведе на мисълта, че наближават голям град. Пътният 
знак, на който пишеше Атланта, 14 мили, потвърди подозренията му. 

Интересното приключение на Рей и Улил отиваше към своя край докато те 
се връщаха към мястото откъдето бяха тръгнали. Рей започна да се чуди 
дали и той ще се върне на същото място. Може ли тигъра да промени 
петната си? Или по-подходящо: може ли един проповедник да промени 
начина, по който е проповядвал години наред? Дали всичко това е било 
напразно или…възможно ли беше църквата му да получи голяма изненада 
следващата неделя сутрин? 

Изведнъж на Рей му просветна. Целта. Уил никога не му каза каква е 
истинската цел. 

– Трябва да ми кажеш целта, Уил. 

– Какво? 

– Когато потеглихме ти ми каза, че тя не е важна и че аз зная целта просто 
все още не зная, че я зная. Е, наближаваме летището и си мисля, че това 
наистина е важно. 

– Рей, това прилича на червените обувки, които носеше момичето в 
Магьосникът от Оз. Ти през цялото време знаеш целта. 

– Няма такова място като дом? 

Уил се засмя  

– Не. Толкова е просто, че не можеш да я видиш, Рей. Затвори си очите и 
мисли за хората от църквата Медоуленд. Какво искаш за тях? 

Рей затвори очи и си представи лицата на мъжете, жените и децата от 
своята църква. Мислеше за многото разговори, срещи за съветване и 
истории, които беше слушал през последните 10 години. Истории на борби 
и предизвикателства заедно с няколко успеха и променени живота. 
Променени животи. Това е.  

– Искам да видя живота им променен, така че да отразява Христовата 
любов. 



– Видя ли, че не беше толкова трудно? Сега, след като си определил своята 
цел, отиди при Писанието, открий една единствена точка и я представи по 
ясен, увличащ хората, запомнящ се начин, така че те да могат да я 
приложат и след това наблюдавай как Бог променя живота им. 

– Преди вчера бих казал: „На теб ти е лесно да го кажеш.” Но колкото и 
странни да са обстоятелствата искам да ти кажа, че  ти може би ми 
помогна. 

Уил можеше да каже, че нещо безпокои Рей.  

– Изглеждаш малко несигурен. 

– Несигурен? – Рей се разсмя. – Уил, аз съм в служение от 10 години. И 
през тези 10 години съм правил нещата по единственият начин, който съм 
знаел. Начинът, по който съм бил научен и начинът, по който съм виждал 
да го правят други преди мен. И сега, в един период от 6 месеца и след 
една игра на бейзбол и един ден в твоят камион се подготвям да се втурна 
в напълно различна посока. „Несигурен” значи да се изразя меко. 

Двамата пътуваха в тишина докато приближаваха летището. В момента то 
беше сравнително спокойно и тихо. Уил паркира камиона и се обърна към 
Рей.  

– Плаши ли те това? – попита той. 

– Какво? 

– Да правиш нещата по напълно нов начин. 

– Трябва ли? 

– Бих се притеснил ако не е така. Но, Рей, има две неща, които искам да 
запомниш. Първо, Бог ти е дал много, което да кажеш. Аз слушах твоите 
касети и ти имаш чудесни прозрения върху Неговото Слово. Наистина го 
мисля. Вярвам, че Той иска да докосне много животи чрез теб. Никога не 
забравяй, че Той е Този, Който всъщност говори. Ние сме просто Неговата 
уста. Второ, отне ми години докато усвоя някои от тези седем императива 
и има някои, които все още усвоявам. 

Искам да кажа, че не трябва да се обезкуражаваш ако нещата не се 
променят за един ден. Това, както повечето неща е процес. Колкото повече 
говориш и колкото повече слушаш себе си толкова повече ще разбираш. 



Не след дълго ти няма да си в състояние да проповядваш по никакъв друг 
начин. 

Двамата слязоха от камиона, преминаха през терминала и откриха къде се 
намира Гълвстоийм-а на Harlan Enterprises. 

– Искам да ти дам нещо. – Уил подаде на Рей малка износена тетрадка. 

– Какво е това, Уил? 

 – Тетрадка, която съм си водел в продължение на години и която съдържа 
седемте императива, за които говорихме. Всичко, за което говорихме и 
още няколко неща са в нея. Искам да я вземеш, за да не ги забравиш. 

– Не мога – възпротиви се Рей. - Ти самият имаш да проповядваш още 
много. Това ще ти трябва. 

– Както казах, Рей, всичко е тук. – Уил посочи сърцето си. – Вярвам, че не 
след дълго ще бъде и част от теб така както е от мен. 

Рей се усмихна пъхайки тетрадката на сигурно място в джоба на якето си. 
– Означава ли това, че един ден ще мога да карам голям камион? 

– Само ако си щастливец, Рей. – Уил гледаше как новият му приятел се 
качва на самолета и вдигна ръката си. 

 Рей забеляза жеста. Благословия? Ако беше такава щеше да я приеме. 

Уау! Той се усмихна докато се настаняваше. Това е единственият начин, 
по който трябва да се пътува! Докато малкият самолет излиташе умът на 
Рей вече беше у дома. Беше четвъртък и неделята се задаваше. Познатите 
студени пръсти на страха започнаха да се свиват около сърцето му. Дали 
тази неделя наистина щеше да е по-различна? Той знаеше, че хората от 
църквата Мидоуленд щяха да са там и че той трябваше да говори. 

Рей извади малката книжка от джоба си. Докато я прелистваше познатите 
фрази се въртяха в умът му: Определи целта си. Избери точка. Създай 
карта. Направи посланието част от теб. Увлечи слушателите си. Открий 
своя глас. Намери кой да те издърпа. 

Частният самолет се издигна във въздуха докато той върна тетрадката 
обратно в джоба си и потъна в пеперудено меката кожа. 

Можеше да направи това. Бог щеше да е с него, за да му помага. 



Когато малкият самолет се понесе по вечерното небе той почувства 
някакво раздвижване вътре в себе си. Нещо, което не беше чувствал от 
твърде дълго време. 

Въодушевление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧАСТ II  

ОБЩУВАНЕ, КОЕТО НОСИ ПРОМЯНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛИ ЦЕЛТА СИ 

Какво се опитваш да постигнеш? 

Всички сме си тръгвали след като сме чули послание, което сякаш ни е 
ударило по главата. И сме се измъквали през задната врата надявайки се, 
че няма да ни се наложи да погледнем някого в очите. Много недели съм 
чувствал, че дължа извинение на слушателите си, заради това, че съм ги 
принудил да издържат тези 40 минути. Това е предимството да 
проповядваш по няколко пъти на седмица. Обикновено се справям добре 
поне един от три пъти. Обикновено. 

В повечето случаи ние се чувстваме по определен начин в зависимост от 
това как преценяваме, че сме се справили – колко добре сме представили 
илюстрациите, как сме се справили с текста, не сме забравили преходите, 
подчертали сме идеята и сме завършили. Това е нормално. 

 Но независимо какво казваме нас ни е грижа какво мислят останалите. И 
ако вие сте като мен вас ви е грижа най-вече в часовете непосредствено 
след като сте представили посланието. Точно в това време ние си връщаме 
така необходимата ни перспектива, която идва с осъзнаването кои сме и 
кои не сме. Докато се прибираме към дома си ние разбираме, че не можем 
да променим света с една добра проповед. Но и християнството няма да се 
провали само защото не сме проповядвали добре. 

Но докато проповядваме и веднага след това ние сме уязвими. Нашето его 
говори. Ние мислим за себе си. Лесно нараними сме. Ако имате да кажете 
нещо добро за посланието ми кажете ми го веднага. Ако имате 
„предложение” изчакайте до сряда. Даже ако попитам за предложения, не 
ми казвайте дори да имате такива. Кажете ми, че съм се справил страхотно 
Ако не е така, не се тревожете – аз вече го зная. 

Проповядване е изпълнение. Проповедниците са изпълнители. Но за 
разлика от комиците от нас се очаква повече от това да развличаме. Ние 
трябва да образоваме, да вдъхновяваме, да бъдем богослови и да увличаме 

– всичко това едновременно. Така че, ето ни. Съвсем сами. Всички очи са 
вперени в нас. Очакващи. Нетърпеливи. Надяващи се. А казах ли вече, че 
трябва да говорим на една и съща публика всяка седмица? Казах ли, че 
през цялата седмица те се возят на колите си слушайки моят баща2, Чък 
Суиндол, Ед Янг и Шон Ханити? Чия беше идеята? 


2
 Авторът е син на изключително известният проповедник Чарлз Стенли. 



Не е чудно, че чувствата ни за това как сме се справили са свързани с 
нашето представяне. Натискът да се представим добре е голям. Но въпреки 
това, нашата оценка трябва да отиде по-далеч от самото ни представяне. 
Макар че трябва да внимаваме и да работим, за да подобрим представянето 
си на платформата има и още нещо, което трябва да вземем под внимание. 
Това е резултата. Какво правят хората в резултат на това, което казваме. 
Готовността на хората да действат заради това, което са чули. 

Промененият живот. 

Докато нашите чувства за това как сме се справили са свързани единствено 
с представянето ни в момента то момента не струва чак толкова. Ако 
мислите за него, за вашето представяне, вашият стил, вашият хумор, 
вашето заключение, вие сте фокусирани върху…познайте върху 
какво…вас. По някое време трябва да започне да ви е грижа повече за 
слушателите отколкото за човека на платформата. Когато направим това 
нашето представяне става истински значимо. Дотогава ние общуваме за 
нас самите. 

Така че преди да започнем да говорим за „Как” нека да прекараме няколко 
минути говорейки за „Какво.” Какво се опитваме да постигнем? Каква е 
целта ни докато общуваме? Какво значи да успеем? Какво искаме да видим 
когато погледнем назад след години на проповядване и поучение? 

Това е много важен въпрос. Защо? Понеже нашият подход към 
общуването трябва да бъде формиран от целта, заради която общуваме. 

Повечето от нас са наследили някакъв подхода, по който общуват. Ние сме 
израснали слушайки проповедници, които обикновено използват еднакъв 
подход. След това ние отиваме в училища където ни учат да развиваме 
посланието си в съответствие с това, с което сме израснали. Има големи 
шансове никой да не ни предизвика да мислим върху целите си като 
комуникатори. Просто ви учат на подход. Но ако вашият подход към 
общуването не подкрепя целите ви като комуникатор между двете неща ще 
има несъответствие. Ще прекарвате часове в подготовка на послания, 
които не са в състояние да осъществят това, което страстно искате да се 
случи. 

Така че, каква е вашата цел? Целта ви ще определи дали харесвате или не 
моят подход. Това е така понеже подходът, за който ще говорим е воден от 
една много конкретна цел. 

Три възможности 

Не би било полезно да изброя всички възможни цели за общуване. Можем 
обаче да се съсредоточим върху три от тях, които преобладават сред 



комуникаторите в нашите църкви. Първата е: Да предава Библията на 

хората. Идеята тук е е да се предаде съдържанието на Библията, така че 
интересуващите се да могат да разберат и намерят пътя си през Писанието. 

Това обикновено е целта на проповедниците и учителите, които методично 
и систематично поучават стих по стих дадена книга от Библията. Това е 
чудесен подход за комуникатор, чиято цел е просто да обясни какво 
Библията казва. Там където сме свършили миналата седмица започваме 
следващата. Този подход не изисква творчество. Този подход няма нужда 
да включва каквото и да е приложение. Този подход предполага 
значителен интерес от страна на публиката. И честно казано, този подход е 
сравнително лесен когато бъде сравнен с останалите методи на 
комуникиране. 

Видях как този подход може да бъде доведен до крайност в една 
възкресенска неделя в Далас. Посетих една църква заедно с няколко 
приятели. По пътя те ми обясниха, че техният пастир проповядва върху 
книгата Псалми. Той правел това в продължение на 43 седмици. 
Възкресение щеше да бъде 44 седмица. И, разбира се, на Възкресение този 
човек говори върху Псалм 44. На няколко пъти той спомена 
Възкресението. Но това бяха просто споменавания. В негова защита той 
преподаваше Библията на хората. И подходът му постигаше целта си. 

Хората на първо място 

Една втора възможна цел е да учим хората на Библията. Тази цел се 
различава от първата в това, че комуникатора взема предвид своята 
публика докато подготвя своя подход. Преди всичко целта е да научи 
хората. Комуникаторите, които си поставят тази цел постоянно търсят 
ефективни начини, чрез които да запечатат библейските истини в умовете 
на своите слушатели. Тази цел стои зад проповедническия подход „три 
точки и приложение.” Моделът на няколко точки е чудесен за проповед 
или поучение за един комуникатор, чиято цел е да научи хората на 
Библията. Разделянето на точки прави по-лесно за обикновения слушател 
да следва идеята. 

Проповедниците и учителите, които следват тази цел често използват 
алитерация и множество илюстрации. Преди всичко алитерациите и 
илюстрациите правят по-лесно за публиката да разбере и запомни 
текстовете, които стоят зад идеята. Веднъж работех с един човек, който 
създаде алитерация върху цялата книга Еремия. 

Яко, нали? 



Всяка стратегия за комуникация, която следва от тази втора цел изисква 
чувствителност към публиката и следователно някакъв елемент на 
творчество. Когато работех с ученици от горните класове аз създадох един 
ритъм за всяка глава в книгата Деяния, така че те да могат ясно да видят 
как преминават през цялата книга. Сигурен съм, че това ги е улеснявало 
през уикендите. 

Говорейки общо основната грижа на комуникатора, чиято цел е да 
преподава Библията на хората е „Покрих ли своят материал?” Основната 
грижа за комуникатора, чиято цел е да научи хората на Библията е 

„Разбират ли ме слушателите ми и ще запомнят ли това, което казвам?” И в 
двата случая успехът се измерва чрез предаване на информация. 

Ако духовната зрялост беше синоним на трансфер на информация, или по-

конкретно, трансфер на съдържанието на Библията, всяка една от тези две 
възможности би била чудесна. 

Но това не е така. И вие го знаете. Аз зная това. Всеки човек, който 
познавам знае това. Хората, които не знаят това изобщо няма да прочетат 
тази книга. 

Вие и аз знаем, че библейското познание може да доведе до гордост – 

антитезата на духовна зрялост (1 Коринтяни 8:1). Интересно е, че хората, 
които най-добре познаваха Стария Завет бяха точно тези, които сметнаха 
Исус за богохулник и уредиха Той да бъде разпънат. Знанието не е 
достатъчно. 

Чуване и вършене 

Една трета цел, тази, която аз следвам, е да учим хората как да живеят 
живот, който отразява ценностите, принципите и истините на 
Библията. Накратко, целта е промяна. Аз искам те да направят нещо 
различно вместо просто да мислят за това. 

Когато съм приключил с проповядването искам хората от публиката да 
знаят какво да направят с това, което са чули. Искам да си излязат 
мотивирани да опитат. Тази цел произлиза от това, което разбирам, че 
Библията учи за духовната зрялост. Според начинът, по който аз го 
разбирам духовната зрялост се измерва с приложение не с размишление. 
Исус го казва най-добре: „Вяра без дела е мъртва” (Яков 2:20). „Не бъдете 
просто слушатели на Словото, за да лъжете себе си. Вършете това, 
което то казва” (Яков 1:22). 



Исус подчертава този въпрос: „По това ще познаят, че сте Мои ученици, 
ако имате любов помежду си” (Йоан 13:35). Попитан коя е най-голямата 
заповед от закона Той обобщава целия закон в две ориентирани към 
действие заповеди: да обичаш Бога и да обичаш ближния. 

Моят приятел Ренди Поуп обобщава това по следния начин: 
„Проповядването не е да говорим на хората за Библията – то е да говорим 
на хората за тях самите от Библията3

.” 

Ето моята идея: Проповядване, което цели да донесе промяна изисква 
различен подход за комуникация от предишните два, които описахме. 

Всеки комуникатор, когото познавам иска да види променени животи в 
резултат на своето проповядване и поучение. Но твърде малко 
комуникатори развиват подход за комуникиране, който подпомага 
желанието им. Те просто адаптират подходът, който им е предаден от 
предишното поколение. 

Проповядване за промяна на живота изисква много по-малко информация 
и повече приложение. По-малко обяснение и повече вдъхновение. По-

малко 1 век и повече 21. Докато аз твърдо вярвам, че цялата Библия е 
еднакво вдъхновена опита ни показва, че не всяко Писание е в еднаква 
степен приложимо. Следователно проповядването за промяна на живота 
изисква да подчертаваме някои текстове повече отколкото други. 

Преди да затворите тази книга и да ме отпишете като еретик, помислете за 
следното. Ако един проповедник прекара години наред поучавайки стих 
след стих книгата на Йоан можем ли да го обвиним, че пренебрегва 
останалите 65 книги? Не смятам така. Всъщност можем да го похвалим, че 
е изчерпателен. Идеята ми е, че всички избираме. Никой от нас не отделя 
еднакво време на всеки един пасаж от Писанието. 

Проповядването за промяна на живота включва вземане на тези пасажи, 
които са най-удачни за и приложими спрямо нашата целева публика. Исус 
прави това. Апостол Павел прави това. Те се обръщат към осъзнатите 
нужди и подкрепят своето учение с текстове от Стария Завет. Никъде в 
Писанието няма пример за или споменаване, че някой учи една цяла книга 
от Стария Завет. Тези хора са знаели по-добър начин. 

Учудвам се когато чуя, че един пастир е прекарал месеци в проповядване 
върху едно от посланията. Помислете за това. Всяко послание е 

3
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внимателно написан аргумент адресиран към конкретен проблем на някоя 
конкретна църква. И какво правим ние? Ние правим внимателна егзегетика 
на едно писмо написано за една църква през 1 век относно проблем, пред 
който тя е била изправена пренебрегвайки това, което се случва точно под 
носа ни. Ако искате наистина да следвате примера на апостол Павел трябва 
да се обръщаме към конкретните проблеми, с които се сблъскат хората от 
нашата публика. Това е причината ние да включваме послание за 
сексуалната чистота и парите във всяка серия, която подготвяме. Това  е 
причината всяка пролет да подготвяме цяла една серия за семейния живот. 
Това са три въпроса, които заемат времето и вниманието на обикновения 
мъж и жена. За наше щастие Писанието има много, което да каже и за 
трите. 

Когато се посветите да проповядвате за промяна на живота вашата 
подготовка не е завършена докато не отговорите на два много важни 
въпроса: И какво от това? и Как става4? Проповядването ни няма да донесе 
особена промяна докато хората не разберат каква е промяната, която се 
очаква от тях да направят. Нашата публика няма да направи много с това, 
на което сме ги научили докато не им кажем какво трябва да направят. 

При първата цел ние казахме, че учителят се чувства успешен ако покрие 
своя материал. Един учител или проповедник, който следва втората цел се 
чувства успешен ако слушателите му са увлечени. Но ако решите да 
проповядвате за промяна на живота няма да бъдете доволни докато 
поведението на слушателите ви не започне да се променя и ще бъдете 
готови да направите почти всичко, за да видите това да се случва. 

В края на деня аз искам хората в моята общност да се доверяват на Бога 
във всяка област на живота си: семейство, финанси, кариера, отношения, 
всичко. Този вид доверие се развива когато действаме на основата на това, 
което знаем. Действията на покорство позволяват на нашата вяра да се 
свърже с Божията вярност. При тази среща ние виждаме как работи Бог. И 
когато видим как Той работи вярата ни расте. 

Когато всичко е казано и свършено 

Така че каква е вашата цел? Как определяте успеха? Какво ви притеснява 
повече: как вие сте се справили в неделя или как хората ви се държат в 
понеделник? И ако е второто подкрепя ли вашият начин на комуникиране 
това, което се опитвате да постигнете?  Или се съревновава с него? 


4
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човек, който чух да използва въпроса „Сега какво?” 

 



Може да не приемете моят подход. Няма проблем. Но аз се моля да 
приемете тази цел. Ние имаме достатъчно слушатели. Особено църквата в 
Америка е слушала вече поколения наред. Ние се нуждаем от хора, които 
прилагат чутото на практика. Това означава, че ние се нуждаем от 
проповеди, които са заредени с приложение и от проповядване, което 
комуникира с вдъхновение. Ще оставите ли вашата цел да води хората ви 
да вършат, а не просто да слушат? И ще се посветите ли да правите това, 
което трябва да направите, за да ги доведете до тази точка независимо от 
промяната, която това ще изисква от вас? 

Преди няколко години говорих с един от нашите комуникатори точно 
преди той да излезе и да сподели своето послание. Можех да видя от езика 
на тялото му, че се опитва да запази всичко подредено в главата си. Той 
отчаяно искаше да се справи добре, да свърши добра работа. Това винаги е 
червен флаг за мен. Той се готвеше да излезе и да направи точно това, 
което всички ние сме правили толкова много пъти. Така че аз го извиках 
настрана и му дадох една версия на разговорът, който сам проведох когато 
почувствах, че съм толкова загрижен за моето съдържание, че съм 
забравил слушателите си. Аз казах…. 

„Как би предал това послание ако твоят 18 годишен син е решил да се 
откаже от всичко, на което си го учил морално, етично и богословски, 
освен ако няма убедителна причина да не направи това? Какво би казал 
тази сутрин ако знаеш, че залогът е такъв? Понеже за нечий син това може 
да е последният шанс. Престани да се грижиш за планът си. Излез и кажи 
каквото имаш да кажеш сякаш бъдещето на твоят собствен син е заложено 
на карта.” 

И той го направи. 

Така че каква е целта ти? Какво преследваш когато проповядваш или 
поучаваш? Каква е печалбата? По-умни хора? Променени хора? Хора с по-

голяма увереност в Бога? Това  е много важен въпрос. Понеже твоят 
подход към комуникирането трябва да отговаря на целта ти. Ако се 
задоволяваш просто да предаваш Библията на хората или дори да говориш 
на хората за Библията не съм сигурен, че си избрал вярната книга. Но ако 
все пак си я прочел дотук можеш да продължиш. 

 Нашият подход към комуникирането трябва да е определен от 
целта, с която комуникираме.  

 Нашата цел трябва да е промяна на живота. По-конкретно, да 
научим хората как да живеят живот, който отразява ценностите, 
принципите и истините на Библията.  



 Когато се посветиш да проповядваш за промяна на живота 
твоята подготовка не е завършена докато не отговориш на два 
много важни въпроса: Какво от това? и Как става това?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗБЕРИ ТОЧКА 

Какво се опитваш да кажеш? 

Ако сравните публичното говорене с водене хората на пътуване тогава 
следва, че комуникатора трябва да се опита да вземе всеки от някаква 
точка и да го доведе до едно и също място. Подходът, който развиваме в 
тази книга предполага, че комуникатора има предвид някакво 
местоназначение, една единствена идея, която желае да предаде, конкретна 
цел, която той или тя се надяват да осъществи. И щом веднъж тази точка, 
тази идея, това местоназначение е ясно тогава целта е да ориентираме 
всичко в посланието спрямо това единствено нещо. 

Всяко пътуване започва и свършва някъде. Същото може да се каже и за 
всяка реч. Едно добро пътуване се планира с някаква цел. Същото трябва 

да е вярно и за всяка проповед. За съжаление по-голямата част от нас са 
израснали слушайки послания изградени около няколко точки вимето 
върху една ясна посока. За да бъдат нещата още по-лоши мнозина от нас са 
обучавани в този модел. Знаете за какво говоря…. 

„Бог иска мъжа… 

1. Да обича жена си 

2. Да води жена си 

3. Да се учи от жена си. 

но никога 

4. Да напуска жена си. 

Един проблем с подобен подход е, че докато достигнете до своята 
последна точка никой вече не си спомня първите три. Каквото и 
впечатление да са направили те то е изтрито от следващите илюстрации и 
информация. Ако денят е добър обикновено последната точка се запомня. 
И то при положение, че е била предадена по впечатляващ начин. 

Друг проблем с проповядването по точки е, че то не отразява света, в който 
живеем. Ние не живеем живота си в точки. Ние живеем водени от емоции. 
Ние реагираме на това, което виждаме, вкусваме и чувстваме. Така че не 
съществува убедителна причина да запомняме някакъв списък с точки. Те 
никога не са ни удобни. За каквото и да било. Дори проповедниците, които 
говорят в точки знаят това. Това е причината те да се връщат към своите 
записки. Те дори не си дават труда да запомнят собствените си точки. 
Колко иронично. Нашите точки преминават от нашите записки към 



тефтерите на слушателите ни при положение, че последните си дават труда 
да ги запишат. В повечето случаи нашите привлекателни, съдържащи 
алюзии и алитерации точки се движат от нашите бележки към устните ни, 
във въздуха и след това обратно към записките ни. Това изглежда доста 
безсмислено. 

Идеята на точките е да преведат систематично слушателите през плана. И 
ако това е вашата цел продължете да използвате точки. От това може да 
произлезе нещо добро. Но ако целта ви е промяната на животи 
проповядването точка след точка не е най-ефективния подход. 

Ако вие сте проповедник, който проповядва в точки е възможно и дори 
вероятно да се засегнете от това последно твърдение. Идеята е, че вашето 
проповядване в точки не води до промяна на животи. И има значителна 
вероятност вие да сте в състояние да посочите хора във вашата общност, 
чийто животи са били променени в следствие от вашето проповядване. 
Така че кой съм аз, че да оспорвам цялостния ви подход когато има 
доказателства за обратното? 

Нека да го кажа отново. Ако вашата цел е промяната на животи 
проповядването в точки не е най-ефективния подход. Всичко което казвам 
е, че съществува по-добър подход, а не че проповядването в точки е 
напълно неефективно. Аз съм израснал в света на проповядване в точки. 
Баща ми е цар на точките. И в течение на годините стотици хиляди хора с 
готовност признават, че животът им е бил променен чрез неговото 
проповядване. Но ето моето наблюдение. Не точките са довели до промяна 
на живота. Причината е били страстта и конкретния призив към действие, с 
които той завършва своите послания, които подтикват хората да живеят 
различно и да се предадат по-пълно. Обзалагам се, че същото е вяро и за 
вашето проповядване. Нека да си признаем: обзалагам се, че от трите или 
четири точки от посланието ви миналата седмица сте избрали най-силната 
за края, тази, която би подтикнала хората към промяна. В следващите 
страници искам да ви науча как да изграждате цялото послание около една 
единствена точка. 

Какво е точката? 

Когато казвам точка аз имам предвид едно от следните три неща: 
приложение, прозрение или принцип. С този подход всяко послание трябва 
да има една централна идея, приложение, прозрение или принцип, които 
служат като лепило за останалите части. На едно по-високо ниво всяка 
серия от послания трябва да отразява същото. 



Може би една илюстрация ще бъде от полза. Току що завърших една серия 
върху трите изкушения на Исус наречена Пауза. Идеята на серията е: 
Изкушението винаги изпитва вярата ви, не просто вашият себеконтрол. 

Отново и отново се връщахме към идеята по време на серията. Но всяко 
послание в нея също е подготвено така, че да изразява една конкретна 
идея. Те са следните: 

- Изкушението може да открадне твоето бъдеще, твоето семейство и 
твоята вяра. 

- Спри преди да потърсиш задоволяване на физическите си нужди по 
безотговорни начини. 

- Бъди Божий съработник без да се опитваш да Го манипулираш. 

- Никога не заменяй важното с непосредственото. 

Голямата идея за сериите както и моята точка за първото послание в нея е 
едно прозрение. Точката на второто и третото послание са императиви или 
приложения. Отново, идеята, която ние търсим може да приеме няколко 
различни форми, но винаги има точка, насока, долна граница. 

Две неща 

Ключът към този подход е да не ставаме и да не говорим докато не знаем 
отговорът на два въпроса: 

1. Какво е това, което искам да знае моята публика? 

2. Какво искам те да направят за това? 

Това са два объркващи въпроса. В много случаи съм ставал от компютъра 
смятайки, че съм свършил подготовката си когато съм разбирал, че имам 3 
страници план, но нямам отговор на тези два въпроса. 

„Почакай,” настоявате вие, „Какво става ако има две неща, които искам 
хората да знаят?” Това е чудесно, сега имате серия от две части. Сериозно, 
изберете едното от тези две неща и се съсредоточете върху него. 

Но нека да си признаем, редовият комуникатор дори не се опитва да стесни 
своята реч до две неща. Обратната връзка, която обновено получавам се 
свежда до следното: „Но какво става ако имам няколко неща, които искам 
те да знаят?” Спестете ги. 

Ще има още много недели. Без съмнение сте представяли послания, които 
могат да запълнят цяла серия. Планът, който изложих в началото на тази 



глава е добър пример за това. Един от любимите ми комуникатори ми каза, 
че в няколко случая жена му се е обръщала към него след проповед и е 
казвала: „Истински се наслаждавах на проповедите.” 

С този подход вие вземате една идея, принцип, приложение или прозрение 
и градите около него. В една проповед ще кажете дузина или повече добри, 
потенциално променящи живота неща. И ние всички познаваме хора, 
които са ни казвали колко много означава за тях нещо, което сме казали, а 
ние дори не си спомняме да сме го казвали. Не можем да контролираме как 
и къде информацията ще действа в слушателите ни. Техните житейски 
опитности създават една решетка, през която те филтрират всичко, което 
чуват. Всичко, което аз предлагам е вместо да избираме две, три или 
четири идеи, които да споделим с публиката да изберем само една. 

Откриването 

В следващите параграфи ще изложа всичко, което зная за откриването, 
развиването и изграждането около една единствена точка. Но ако вие 
проповядвате или поучавате от известно време бих предположим, че 
предизвикателството за вас няма да е откриване на една точка, колкото 
елиминирането на три други. Докато завършите подготовката на вашето 
послание доста добре знаете каква е неговата силата: знаете къде е „а-ха” 

момента. Когато завършите подготовката вие знаете коя част от него ви 
вдъхновява най-много. С други думи вие знаете как да откриете основната 
точка. Знаете кога сте я открили. Това, което трябва да направите е да се 
фокусирате върху изграждането на всичко около нея. 

Ако реакцията ви на тази идея е: „Но понякога аз не зная каква е тя почти 
до края на подготовката,” тогава сте на прав път. Аз почти никога не зная 

това докато не напредна в подготовката. И когато накрая я намеря, или тя 
ме намери, аз трябва да се върна назад и да подредя цялата бъркотия, така 
че да има точкаТА, а не една точка. Аз променям всичко, вместо да го 
оставя да си стои в плана с много допълнителен багаж наоколо. Имало е 
много съботни вечери когато съм отивал в кухнята и съм казвал на Сандра: 
„Нямам точка. Четири страници план и нямам точка!” За щастие това е 
изключение, а не правило. 

Процеса на развитие на послание в една точка може да бъде разбит както 
следва: 

1. Търсете докато я намерите. 
2. Изградете всичко около нея. 
3. Направете я привличаща вниманието. 



Глава 13 се фокусира върху втората стъпка, така че тук ще я спомена само 
накратко 

1. Търсете докато я намерите. 

Причината това едно единствено нещо да се появява късно в подготовката 
е, че подготовката на проповед е един процес на откриване. Подготовката 
включва откриване какво каза и какво не казва текста, какво бихме искали 
той да казва, какво не очакваме да каже той. В същото време подготовката 
на посланието включва излагането на текста на проверката на опита. 
Прокарване на мост над културната пропаст между 1 и 21 век не винаги е 
лесно….но винаги е необходимо ако искаме да общуваме, така че да носим 
промяна, а не просто да предаваме информация. 

Ако целта ни е да научим хората как да живеят един живот, който отразява 
ценностите и принципите на Писанието тогава едното нещо трябва да 
намери своят източник в текста. Но е възможно да развием цял една план 
за проповед, който вярно отразява какво текста казва и все пак да нямаме 
една силна обединяваща идея. Опасявам се, че прекалено много 
проповедници се задоволяват просто да „проповядват Словото” без да 
отделят време да извлекат едното нещо, което трябва да бъде подчертано 
от „Словото.” Повече за това след малко. 

В редки случаи аз зная точката преди да започна своята официална 
подготовка. Понякога тя идва от живота, а не от текста. Понякога се 
натъквам на идея, принцип или приложение в хода на живота и след това 
започвам да търся библейска подкрепа за него. Хората са обезкуражавани 
да следват този подход в семинарията. И с основание. Очевидно ние трябва 
да сме внимателни и да не се опитваме да насилим Писанието да подкрепя 
нашите идеи и наблюдения. Но никога не знаете кога и къде можете да 
срещнете нещо вярно и полезно. Често в моята домашна група някой 
споделя прозрение или идея, която след това да послужи като централна 
идея за послание. Смятам, че ви се е случвало същото. Тъй като 
прозренията могат да идват от текста или от живота ние трябва да се учим 
и от двете. 

Когато се натъкна на идея, която смятам, че може да води посланието или 
серията ето въпросите, които задавам: 

–    Какво казва Библията за това ако изобщо казва нещо? 

– Ако не казва нищо, защо? 



– Кой в Писанието се е изправял пред ситуация, която го е принудила да се 
занимава с тази тема или идея? 

– Какво правят те? Какво не правят, което може да се очаква от тях? 

– Адресира ли Исус тази тема пряко или непряко? 

На това място аз се опитвам да пусна кормилото и да оставя текста да ме 
води. Щом веднъж откриете текст или история, които засягат вашата 
голяма идея оставете Библията да говори. Дори ако текста противоречи на 
вашата идея или предположения, нека текста да говори. Точно в тези 
напрежения ще направите някои от най-добрите си открития. Когато 
умовете ни вече са избрали какво да мислят ние несъзнателно се противим 
на влиянието на Светия Дух. По този начин изпадаме в опасност да 
изопачим текста. 

Най-трудната проповед, която някога съм проповядвал беше на темата за 
брака и повторния брак. Не харесвах това, което Исус казва за повторния 
брак. На повърхността изглеждаше, че то осъжда жертвата и ограничава 
възможностите й да продължи напред. Беше изкушаващо да прескоча 
какво Той казва и да е обърна към по-приятелския подход на Павел по 
въпроса5. Без шикалкавене. Без да се опитвам да нагодя към другите части 
на Новия Завет. Идеята на това послание беше. Не можеш да разделиш 
това, което Бог е съчетал. 

Популярна идея. 

Казах на хората пред мен колко неудобно се чувствам относно този въпрос 
и особено относно идеите на Исус. Но Той казва всичко с определена цел. 
Докато завършвах моята една точка взех две чаши пълни с вода едната 
оцветена в червено, а другата в зелено и ги излях в един обща купа. Текста 
както и илюстрацията направи невъзможно идеята да бъде сбъркана и в 
някои случи особено ясна. Можехте буквално да усетите как хората 
разбират. 

Когато направите неудобно откритие в текста (и такива ще има много) най-

добрият въпрос, който можете да зададете е: „Защо един Бог, Който 
твърди, че ни обича и показва Своята любов казва нещо такова?” Когато 
отделям време и усилия да се боря с нещо сериозно с въпроса аз винаги 
научавам нещо ново. Случи се така, че посланието се превърна в огромно 
насърчение за разведените и повторно женените двойки. Как? Понеже 
винаги когато помагаме на хората да открият къде се намират и къде не са 


5
 За протокола аз не виждам никакво противоречие между учението на Исус и Павел по въпроса



те получават по-ясно разбиране как да стигнат там където трябва да 
отидат. 

Идеята? Оставете текста да говори. Когато той е съгласен в 
предварителните ви идеи, чудесно. Когато не е, търсете и научете нещо. И 
продължавайте да търсите докато достигнете до едното нещо. 

Всяко тримесечие ние имаме събитие наречено „Да живее животът като 
женени.” Целта на това събитие е да фокусираме нашите женени двойки 
върху едно от шестте жизнено важни неща за семействата. Ние вярваме, че 
тези шест неща са несведимият минимум за добър брак. Фокусираме се на 
едно от тях докато покрием и шестте  и след това започваме отново. Но 
когато започнем отначало ние представяме същите неща по различен 
начин. Така в продължение на няколко години двойките ще чуят няколко 
различни представяния на всяко едно от тези неща. 

Едно от тези неща е „Подхранвайте романтиката.” Преди няколко години 
нашият отговорник за семейния живот помоли Лейн Джоунс, съавтор на 
тази книга, да говори върху тази конкретна точка в събитието посветено на 
семейния живот. Очевидно има много, което може да бъде казано за 
подхранване на романтиката в един брак. Но Лейн беше решен да избере 
една точка. 

Посвещавайки се да изгради своето послание около едно нещо вместо 
около списък от неща, които да подхранват романтиката Лейн достигна до 
простото, но дълбоко прозрение, което послужи като голямата идея за тази 
вечер. Всичко, което каза беше центрирано около следната идея: Ти си 
единственият легитимен източник на романтика в живота на твоят 
партньор. Вместо да фокусира нашето внимание върху това какво можем 
да получим от партньора си той фокусира вниманието ни върху нашата 
собствена уникална роля. Отново, просто, но същностно. Откъде идва тази 
идея? Комбинация от изучаване на Библията, дискусии, наблюдения и 
цялостно посвещение да търси докато открие прозрениеТО, около което да 
изгради своето послание. Веднъж посветили се на този подход и решили да 
не се отказвате докато не откриете точкаТА ще останете удивени какво 
можете да откриете. В случаят с Лейн би било много по-лесно да даде на 
слушателите си един списък с неща. Но списъкът остава на хартия. 
Простите, силни идеи намират начин да проникнат в сърцата. 

2. Изградете всичко около него. 

Както казах по-рано щом веднъж откриете едното нещо следващата стъпка 
е да се върнете обратно и да насочите цялото си послание към тази точка. 
Помнете, вие водите хората на пътуване. Щом веднъж определите 



посоката дължите на публиката си да направите пътя ясен и разбираем. 
Това означава, че вие премахвате нещата, които не са свързани с темата. 
Знаете за какво говоря. Филтърът. Нещата, които добавяте понеже сте 
загрижен да имате достатъчно материал за говорене. Със сигурност имате 
нужда от това в началните статии на подготовката си. Тази история, която 
обичате да разказвате. Анекдот, който винаги кара хората да се смеят. 
Прозрението, което сте сигурен, че е лично ваше. Нюансът в оригиналния 
език, с който ще впечатлите хората с вашето изследване. Но щом веднъж 
откриете едната идея, прозрение или приложение филтърът трябва да 
заработи. Запитайте се: Дали това наистина помага на пътуването или 
просто ще предизвика смях и ще запълни времето? 

Това може да е объркващ процес. Ако сте прекарали 3 или 4 часа в 
дисекция на 4 или 5 интересни части от текста усещате, че трябва да 
споделите всичките! Каква загуба да зарежете толкова много добър 
материал в дисекционната зала. Но точно това трябва да се научите да 
правите. Отстраняването на периферното прилича на стесняване на водния 
канал. Ще завършите с много по-фокусирано и силно послание, което 
хората са способни да следват натам накъдето ги водите. А всичкия 
останал материал? Запазете го. Всяка седмица има една nеделя. 

Аз се срещам с всички наши комуникатори два или три пъти преди те да 
представят едно послание в неделя сутрин. Най-силната част от нашите 
срещи е когато ги погледна и кажа: „Ето основната ти идея, сега се върни 
обратно и подреди всичко около нея.” Това е болезнено понеже изисква 
изрязване на истински добър материал. Освен това те са мислели, че са 

приключили. Ако не отделите време да оформите отново своето послание 
около едното нещо то ще се изгуби сред останалите неща. 

Ще говорим повече за това в следващата глава. 

3. Направете го привличащо вниманието 

Щом веднъж сте открили вашата точка и сте изградили посланието си 
около нея следващата стъпка е да изковете едно единствено твърдение или 
фраза, която да привлича вниманието. Тя трябва да се запомня колкото е 
възможно по-лесно. Това ще помогне на вас както и на слушателите ви. 
Ако тя е кратка и запомняща се за вас ще е по-лесно да я вплетете в 
цялостното си послание. Ако е добре формулирано твърдение за вашите 
слушатели ще бъде по-очевидно, че това е вашата идея. 

Хората не трябва да бъдат удряни с някой параграф. Никой не запомня 
параграфи. Хората се впечатляват от твърдения, които привличат 
вниманието. Нуждаете се от привличащо вниманието твърдение. Отделете 



време да сведете вашата една точка до такова твърдение. Няма нужда да е 
остроумно. Няма нужда да съдържа ритъм. Но трябва да бъде кратко и да 
се запомня лесно. Вашето твърдение е вашата котва. То е това, което 
свързва заедно цялото послание и не му позволява да се отклони от курса. 
То ще бъде това, което хората ще запомнят. 

Ето ви няколко примера: 

– Приятелите ви определят посоката и качеството на вашия живот. 

– Чистотата павира пътя към интимността. 

– Когато видите така както Бог вижда ще вършите това, което Бог казва. 

–  Покорството е покана за водачество. 

– Всеки живее вечно, някъде. 

– Приемането подклажда влиянието. 

– Добрите хора не отиват в небето, там отиват простените. 

– Бог поема пълна отговорност за живот напълно предаден на Него. 

– Сътрудничи не манипулирай. 

– За да разбереш защо се покори и го приложи на практика. 

– Другите първи. 

– Най-голяма свобода има под Божията власт. 

Точката ви може да е твърдение взето директно от Писанията. Когато 
говоря на ученици за техните приятели нещото е първата част от Притчи 
13:20: „Ходи с мъдрите, за да станеш мъдър.” Подготвял съм послание за 
чистотата от 1 Коринтяни 6:18. Моята точка беше „Бягай!” 

Понякога точката е била въпрос. Подготвяли сме серия върху живота на 
Йосиф. Въпросът, който задавах през цялото време беше: „Какво би 
направил някой от вас ако е абсолютно сигурен, че Бог е с него?” Връщах 
се към този въпрос през целия разказ. 

Когато проповядвах върху Йоан 6 моята идея беше един въпрос от текста: 
„При кого да отидем?” Никога няма да забравя едно писмо, което получих 
около година след това от една първокурсничка. Тя се намирала в своето 



общежитие през първата седмица и всичко било лудо. Чудела се дали да не 
остави християнството за малко и да се присъедини към веселбата. Тя 
написа: „Докато седях вашият въпрос изплува в главата ми: „При кого да 
отида? При кого да отида? Ако не при Христос, при кого?” Тази нощ тя 
препотвърдила своето решение да следва Христос в колежа. Започнала 
библейско изучаване. Докато завършила довела няколко други студента до 
вяра. Тя определяше тази нощ като повратен момент за нея. Това не са мои 
думи. Но тя чувала този въпрос да бъде задаван токова много пъти, че 
накрая достигнал до сърцето й. И Светия Дух го напомнил в критичния 
момент. 

Създаването на запомнящо се твърдение е една стъпка, която повечето 
комуникатори пропускат. Разбирам защо. Докато достигна до това място в 
моята подготовка аз вече съм уморен. Със сигурност след като са ме 
слушали да говоря 30 или 40 минути хората са достатъчно умни, за да 
разберат какво казвам. Вероятно. Но веднага щом се запътят към колите си 
то започва да се изплъзва. Не е достатъчно просто да го кажем. Трябва да 
го кажем по начин, който го кара са се запечата. Освен…освен ако целта 
ви не е просто трансфер на информация. Ако просто учите Библията или 
дори учите хората на Библията едно добре подготвено, запомнящо се 
твърдение не е необходимо. Просто покрийте своя материал и оставете 
нещата така. 

Убеден съм, че тази допълнителна стъпка прави нещата различни. Но 
отново, аз разбирам защо повечето комуникатори я прескачат. Нямате 
нужда да държите хората будни или ангажирани. Но ако ви е грижа какво 
става с тях щом веднъж излязат от залата по-добре да го направите 
запомнящо се. 

Натоварени с бреме 

Дотук нашата дискусия беше донякъде академична. Открий точка. 
Направи я запомняща се. Повтаряй. Но има един различен аспект от 
проповядването и поучението на една точка, който е всичко друго, но не и 
академичен. Всъщност точно този аспект от проповядването в една точка 
ме кара да търся едното нещо сред всички останали. Моят баща има 
специална дума, с която нарича това. Той го нарича бремето на 
проповедника. 

С баща ми се срещаме за закуска първият Четвъртък всеки месец. Тя е 
нещо, което винаги очаквам с нетърпение. В края на краищата разговорът 
се насочва към неща свързани с църквата. Една сутрин достигнахме до 
въпроса за проповядването. Ако сте чували баща ми да проповядва знаете, 
че той е цар на точките. Защо да спрем на 3 когато можем да кажем 8? Или 



12? Той е проповядвал по този начин години наред. Хората, които си водят 
бележки го обичат. Всъщност много хора го обичат. Аз обаче продължавах 
да говоря за проповядването в една единствена точка докато накрая той ме 
прекъсна с думите: „Ти трябва да имаш бреме. Това е нещо, което повечето 
проповедници пропускат. Бреме. Ако нямат бреме всичко, което казват 
олеква.” 

От последвалаия разговор стана ясно, че когато говори за бремето на 
проповедника той има предвид едното нещо. Това едно послание, 
принцип, идея или истина трябва да бъде споделено на всяка цена. Това 
едно нещо не е просто информация. То не е просто внимателно изкована 
фраза. То съвсем буквално е бреме. Бреме, което така тежи на сърцето на 

комуникатора, че трябва да го каже. 

И той беше прав, можете да различите дали един комуникатор носи бреме 
или просто предава информация. 

По някое време в процеса на подготовката вие трябва да спрете и да се 
запитате: „Какво е едното нещо, което аз трябва да кажа? Какво трябва да 
знаят хората?” Ако нямате отговор на този въпрос не сте готови. 
Помислете за това. Ако след цялата си подготовка не можете да отговорите 
на този въпрос какъв е смисълът да проповядвате? Ако ВИЕ не знаете 
какво се опитвате да предадете вашите слушатели със сигурност също 
няма да са в състояние. 

Има ли нещо, което сте толкова въодушевен да споделите, че не можете да 
чакате да достигнете до тази част от посланието си? Ако няма, вие не сте 
готови. Вие нямате бреме. Може да имате страници изпълнени с 
информация, но ако нямате нещо, от което хората се нуждаят толкова 
много, че се чувствате длъжен да им го кажете  все още имате работа за 
вършене. 

Проповедите, които ви приспиват са произнесени от хора с информация, 
но без бреме. Бремето прави проповедта страстна. Тя преобразява 
мъртвото богословие в убедителна истина. Когато говоря на ученици за 
чистотата моето послание е просто: Чистотата павира пътя към 
интимността. Но това е нещо повече от принцип. Нещо повече от умно 
подбрана фраза. Това е бреме, което аз нося за тинейджърите. Това е нещо, 
което те трябва да знаят. 

Свеждането на вашето послание до една единствена идея ще ви позволи да 
изградите  цялата си реч около това, което искате да предадете най-много. 
То прави запомнянето, приемането и усвояването на посланието много по-

лесно. Защо? Понеже вашата цел е да предадете тази една точка. Дотогава 



докато смислено се придвижвате в тази посока към възнамеряваната цел 
няма особено значение какво оставяте неизползвано по пътя. От значение 
да водите своите слушатели с вас. 

Но какво да кажем за… 

От време на време някой пита: „Но не е ли работа на Светия Дух да вземе 
Писанието и да работи в сърцата и умовете на слушателите както Той 
намери за удачно? Ако е така защо да ограничаваме работата на Духа до 
обхвата на послание от една единствена точка?” 

Съгласен съм, че е работа на Светия Дух да вземе изговорените думи и да 
убеди, обвини и промени слушателите. И ние нямаме контрол върху това 
коя част от това, което сме казали Светия Дух може да избере да използва. 
По-нататък, мисля, че ще се съгласите, че Светия Дух често взема 
различни идеи, илюстрац ии и прозрения от едно и също послание и ги 
прилага по различен начин към различни хора. Все пак Той е като вятъра. 
Не можете да Го ограничите. Той ще направи това, което пожелае. 

Но ако оставим тази истина да формира нашата подготовка защо въобще 
да подготвяме послание? Защо просто да не се изправим и да започнем да 
говорим, да прочетем няколко стиха и да разчитаме, че Светия Дух ще 
извърши Своето дело? Всъщност съм чувам някои хора да говорят по 
начин, който ме кара да мисля, че правят точно това. Това е интересно, но 
съвсем не е полезно. 

Ако изобщо ще използвате някаква организационна структура, без 
значение дали една точка, три точки, четири точки, история или 
свидетелство вие вече сте взели решение да ограничите обхвата на това, 
което планирате да кажете. Приемете го, щом веднъж изберете текст (или 
два) вие вече се ограничили обхвата на своето послание. Това, което 
казвам е да изберете едно нещо и след това да останете с него. 

Освен това за хората е по-лесно да следват послание изградено върху една 
единствена идея. По-лесно за следване означава по-приятна опитност. И 
ако тяхната опитност при комуникацията е приятна е по-вероятно да се 
върнат, за да опитат още. И ако се връщат отново и отново  те ще са 
изложени на повече истини, които дават на Светия Дух повече 
възможности да им говори. Така че можем да твърдим, че послание от една 
точка е по-удачно за работата на Духа. 

Нека да признаем, причината толкова много църкви да са само наполовина 
пълни в неделя сутрин е понеже толкова много хора са решили да не 
дойдат отново. Защо? Понеже проповедникът не им е дал нищо, което да 



ги накара да се върнат. Имало е много точки, но нищо, за което си струва 
да се върнат обратно следващата седмица. 

В следващата глава аз ще представя една нова техника за подготвяне на 
план, която е направена така, че да напомня за едната точка през цялото 
послание. Но тя няма да ви донесе голяма полза ако вие не пожелаете да 
изберете една точка. Зная, че за мнозина това върви срещу всичко, на 
което сте били учени и което сте виждали да се прави. Зная, че това ви 
оставя да се чудите: „Но какво ще говоря в продължение на 20 или 30 
минути?” Но аз също така зная, че ако пожелаете да опитате  това, ако 
решите веднъж завинаги, че вашата цел не е да запълните определеното 
време, а да общувате по начин, който носи промяна, тогава този подход 
може да ви донесе свобода като комуникатор. Сега изберете точката. 

 В посланието състоящо се от една точка за комуникатора е 
важно да знае отговорът на два въпроса: какво е едното нещо, 
което слушателите трябва да знаят? Какво искам те да направят 
с него? 

 За повечето комуникатори най-голямото предизвикателство 
няма да е открият едната идея, а да премахнат останалите три.  

 Процесът на развиване на послание в една точка е следният: 

1. Търсете докато я откриете. 
2. Изградете всичко около нея.  
3. Направете я привличаща вниманието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЪЗДАЙ КАРТА 

Какъв е най-добрият път за твоята точка? 

Щом веднъж изберете точка вие трябва да я представите, да я подкрепите и 
да я приложите към своите слушатели. Така достигаме до досадното 
подготвяне на план. Ако сте комуникирали в продължение на известно 
време сигурен съм, че имате стил или формат, който е удобен за вас. Имам 
приятели, които използват пълни записки. Познавам един човек, който си 
съставя мисловна карта. Веднъж един уважван комуникатор, когото всички 
познаваме, ми призна, че подготвя всичко в главата си. Без писмени 
планове. Всеки по своя начин. 

Макар да е вярно, че няма един единствен правилен начин за подготовка 
на план за посланието аз съм открил един метод, който се е доказал като 
необикновено ефективен за организиране на материала около една 
единствена точка. Този метод за планиране е  изграден около връзката на 
комуникатора със слушателите, а не с контекста. Преди всичко начинът, по 
който организираме материала на хартия е много по-различен от начина, 
по който предаваме информация устно. (Опитайте да направите план на 
един разговор със своя съпруг или съпруга.) Поради тази причина този 
метод позволява на посланието да звучи разговорно. 

Планът се върти около 5 думи, всяка една от които представлява секция в 
посланието. Те са: 

АЗ, НИЕ, БОГ, ВИЕ, НИЕ. 

При този подход комуникатора въвежда една дилема, пред която той в 
момента е изправен (АЗ). Оттам той намира обща основа със своите 
слушатели свързана със същата или с подобна дилема (НИЕ). Следва 
преход към текста, за да открием какво казва Бог за това напрежение или 
въпрос, който е бил въведен (БОГ). След това предизвиквате своите 
слушатели да действат въз основа на това, което са чули (ВИЕ).  И накрая 
завършвате с няколко твърдения за това какво може да се случи във вашата 
общност, вашата църква или света ако всеки приеме тази конкретна истина 
(НИЕ). 

Всеки от тези 5 компонента играе специфична и важна роля в 
осъществяване на комуникационното пътуване. АЗ ориентира слушателите 
в темата. Тя отговаря на въпроса: „За какво говори той?” НИЕ уверява 
слушателите, че въпросът е важен за тях. Тя позволява на комуникатора да 
се идентифицира със слушателите. Секцията БОГ служи като осветляване. 
Тук ние въвеждаме нова перспектива или хвърляме нова светлина върху 



някаква конкретна точка на напрежение. ВИЕ е просто приложение. НИЕ е 
времето за вдъхновение. 

 АЗ                         НИЕ                 БОГ                  ВИЕ            НИЕ 

ориентация   идентифициране   осветляване     приложение вдъхновение 

Може би един пример ще е от полза. Нека да приемем, че темата е бракът. 
Има много неща, които можете да кажете за брака, но вие сте стеснили 
въпроса до Покорството е най-доброто решение. Идеята е, че вашият 
първи отговор трябва да бъде да поставите нуждите и желанията на вашия 
партньор преди своите собствени. С това наум ето как може да изглежда 
плана АНБВН. 

Въведение 

АЗ – Понякога се чудя как да реагирам в някои ситуация в брака ми. 

НИЕ – Предполагам, че и вие сте се намирали в ситуация, в които не 
знаете как да постъпите. 

БОГ – Библията ни учи, че трябва да се покоряваме един на друг, да 
поставяме желанията и нуждите на своя партньор преди нашите собствени 
нужди и желания. 

ВИЕ – Следващият път когато не сте сигурни какво да кажете или 
направите задайте си въпроса: „Как мога да поставя нуждите и желанията 
на моят партньор преди моите собствени в този момент?” 

Заключение: В един брак покорството обикновено е най-доброто решение. 

НИЕ – Представете си какво би станало в нашето общество ако всички ние 
започнем да моделираме такъв вид взаимно покорство пред нашите 
приятели и съседи. 

АЗ 

Започвайки с едно твърдение или история за себе си аз съм способен да 
представя себе си и темата на слушателите. Това е особено важно когато 
заставаме пред слушатели, които не познаваме. Но АЗ не е свързано 
единствено с мен. АЗ е свързано с намирането на обща основа с ТЯХ. 
Общата основа е същностно важна за всяко общуване. Особено за връзката 
на комуникатора с неговите слушатели. Слушателите трябва да приемат 
комуникатора преди да приемат неговото послание. Знаете от собствен 
опит, че понякога имате някакъв проблем с комуникатора, който ви пречи 



да се ангажирате със съдържанието на неговото послание. Това е особено 
вярно ако той не изглежда искрен. Липсата на искреност прави трудно за 
слушателите да вярват на говорителя. Можете дори да се уловите, че се 
противите и спорите с неговото съдържание. 

Това, което лесно се вижда от публиката не е лесно да бъде уловено от 
сцената. Никой не е умишлено арогантен, неискрен или повърхностен. Но 
това се случва през цялото време. И в повечето случаи комуникатора не 
знае, че се случва. След като е говорил 5 минути той е изгубил своите 
слушатели. И дори няма представа за това. Или пък ако усети, че нещо не е 
както трябва не знае защо. 

Наскоро получих много отрицателни отзиви за тема, по която говорих пред 
една конференция на Youth Specialties. Бях истински изненадан от 
реакцията. Въпросът, по който говорех беше нещо, което съм казвал много 
пъти и получавал преобладаващо положителни отзиви. Така че бях удивен 
да чуя, че „стотици младежки водачи просто са си излезли по средата.” 

Някои от тях дори ме бяха освиркали. 

Заинтересован аз се свързах с организатора на конференцията и помолих 
да ми изпратят запис от моята реч. Той го направи заедно със своите 
коментари. Увери ме, че в повечето случаи истински се е наслаждавал на 
моите лидерски послания, но това конкретно не е било от любимите му. 
Той продължи като ми каза защо това е така. Отново, аз бях силно 
изненадан. Знаех какво съм казал. И отново, това не беше нещо, което не 
съм казвал по-рано. 

Но веднага щом започнах да слушам диска аз разбрах какво се беше 
случило. Аз предполагах, че съм осъществил контакт с публиката, но това 
не беше така. Конкретно, в началото на моята реч микрофонът ми създаде 
проблеми. Така че в продължения на първите няколко минути аз се 
опитвах да го накарам да работи докато един човек отзад се занимаваше с 
джаджата закачена на колана ми. Доста изнервящо когато се намираш пред 
5000 младежки ръководители. Аз съм убеден, че винаги трябва да свърша в 
рамките на определеното ми време. Особено в среда, в която всичко е 
планирано. Така докато те продължаваха да си играят с микрофона ми аз 
гледах как скъпоценното време течеше. Накрая техниците решиха, че 
закачващият се микрофон няма да заработи и ми подадоха ръчен. Дотогава 
аз вече бях доста разсеян. Дотолкова, че направих огромна 
комуникационна грешка. Всъщност две. Първо, пропуснах своите 
въвеждащи бележки и прескочих направо към темата. Голяма грешка. 

В своето въведение аз бях планирал да говоря за проблемите, пред което се 
изправям като старши пастир работещ в църква, която не е приятелски 



ориентирана към учениците. Това беше моята връзка с публиката. 
Единствената ми връзка с публиката. Аз съм 48 годишен докато повечето 
слушатели бяха някъде в края на 20-те си години. Понеже пропуснах АЗ 

след това ми беше трудно да ги убедя, че има достатъчно НИЕ. Без да 
искам аз се поставих в положението на говорител, който натрапва мнение 
без да е особено загрижен за това с какво се среща обикновения младежки 
ръководител  в своята работа. 

Втората грешка, която направих беше, че препусках твърде бързо през 
материала. Когато един комуникатор прави това той изпраща много 
конкретно послание: аз съм по-загрижен да покрия материала си отколкото 
да осъществя контакт със слушателите си. Емоционалното послание, което 
това изпраща е: Аз съм по-загрижен за МЕН отколкото за ВАС. В моят 
случай когато преминавам бързо през даден материал аз имам склонността 
да преекспонирам своята идея. При това може да изглеждам твърде 
догматичен. След като изслушах своето послание аз разбрах реакцията. 
Отрицателните отзиви, които получих бяха съсредоточени върху 
съдържанието. Но аз съм уверен, че проблемът беше в липсата ми на 
връзка със слушателите  съчетано с тона, с който общувах. 

Трудно е да получиш предизвикателна информация от някой, който 
изглежда си няма никаква представа какви сте вие. Това е причината 
компонентът МЕН да е толкова важен за всяко общуване. Когато бъде 
използван правилно публиката чувства, че вие си стискате ръцете в 
съгласие и мисли: „Аз също.” 

Начинът, по който ще използвате МЕН донякъде е определен от вашата 
публика. Когато говорите на непознати слушатели винаги е важно да 
започнете казвайки нещо за себе си понеже те не ви познават. Ако обаче 
говорите пред група, която редовно ви слуша МЕН не е толкова важно. Те 
вече ви познават. 

Казал това аз винаги търся възможности да инвестирам личните си борби с 
темата за деня в началото на своето послание. Все пак във всяка една 
Неделя сред слушателите ви ще има хора, които сериозно ще се опитват да 
не ме харесват. Защо? Понеже ако са в състояние да намерят сериозни 
причини срещу мен като личност те имат пълно позволение да 
пренебрегнат всичко, което казвам. Така че аз започвам като излагам 
своята човечност  и слабост пред тях на сцената. Това разрушава стени. 
Освен това ако проповядвате от вашата слабост никога няма да имате 
недостиг на материал. 

НИЕ 



След като съм дал на слушателите си ясно да разберат, че се борим с един 
конкретен проблем следващата стъпка е да разширим своето видение, така 
че то да включи всички, които ни слушат. 

- Понякога се чудя защо изобщо си давам труд да се моля (АЗ). Сигурен 
съм, че вие също понякога се чудите са това. (НИЕ). 

- Понякога се чудя защо защо съм побеждавам отново и отново от едни и 
същи изкушения (АЗ). Но вероятно единствено аз се боря с това. Нали? 
(НИЕ). 

- Има някои хора, с които просто не се разбираме добре (МЕН). Можете 
ли да кажете същото? (НИЕ). 

В тази секция вие трябва да прекарате известно време свързвайки 
напрежението с колкото е възможно повече области, така че то да говори 
на емоциите на колкото е възможно по-голяма част от слушателите ви. 

Например на едно Рождество аз повдигнах въпроса за несбъднатите 
очаквания, които по това време на годината изглеждат по-големи от 
живота. Говорих накратко за ситуацията в моето семейство и за 

огорчението ми, че не съм в състояние да бъда и с двамата си родители на 
Рождество. Това беше МЕН. След това прекарах няколко минути 
подхвърляйки идеи свързани с всяка възможна семейна динамика, 
надявайки се да възпламеня  емоция в колкото е възможно повече хора. 

Говорех за смесени семейства, самотните, които имат едва няколко 
свободни дена, тинейджърът, който трябва да раздели ваканцията си на две 
заради две двойки родители, блудният, който вероятно изобщо няма да се 
появи, тези, които сме обичали и които са отишли при Господа от времето 
на последното Рождество. Целта ми беше да разпростра въпроса за 
несбъднатите очаквания до всяка семейна динамика, която можем да си 
представим. Аз се боря с това. Вие също се борите с това. 

Сега ако четете тази книга с молив в ръка бих ви препоръчал да 
подчертаете следващото изречение. Не преминавайте от НИЕ към 
следващата секция докато не усетите, че сте създали напрежение в 
слушателите си, което те копнеят да разрешат. С други думи, не 
предполагайте, че те имат интерес. Фокусирайте се върху въпросът, на 
който възнамерявате да отговорите докато се убедите, че слушателите ви 
желаят да получат отговор на него. В противен случай ще прекарате 20 или 
30 минути от живота си отговаряйки на въпрос, който никой не задава. 
Мога да си представя, че имате по-добри неща за правене. 



Вероятно сте чували или чели различни мнения за това как едно послание 
трябва да бъде сведено до приложение. Ако някога сте слушали Чарлз 
Суиндол, Брус Уилкинсън или Рик Уорън да говорят по този въпрос те 
всички казват, че 70 до 80% от посланията и евангелията са ориентирани 
към приложение. Съгласен съм. (Хващам се на бас, че тези хора ще са 
облекчени да чуят това.) 

Един от предимствата на този подход е, че той обгръща цялото послание в 
приложения. За разлика от някои методи, където приложението е оставено 
за накрая този подход позволява на комуникатора да въведе една тема в 
контекста на приложението. Ако успеете да накарате вашите слушатели да 
се запитат например: „Да, мен също: за нещо, или просто да се чудят 
„Какво трябва да направя за това?” вие вече сте преминали в територията 
на приложението. Приложението не е просто една част от посланието ви, 
то е контекста на самото послание. Подходът МЕН-НИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ 
ви дава възможност да се обърнете към въпроса за приложението в 

началото, така както и в края. Ако започнете посланието с вашата борба 
(АЗ) и свържете това с техните борби (НИЕ) вие вече сте на арената на 
приложението на тази истина. 

Но достатъчно за това. 

БОГ                

Сега основната част. Библейската част. Божията част. Текста! Тук целта е 
разрешите напрежението или поне част от него като насочите хората към 
Божиите мисли по въпроса. Един от моите доста често използвани преходи 
казва нещо подобно: 

„Добрата новина е, че ние не сме първите хора, които се изправят пред 
подобен проблем. Хората по времето на Исус също са го имали. Отворете с 
мен на…” 

Или пък: 

„Добрата новина е, че ние не сме първите, които се съмняват в Божията 
доброта. Цар Давид също се е съмнявал. Отворете с мен на….” 

Или: 

„Бог трябва да е знаел, че ние ще се борим с това понеже Исус адресира 
точно този проблем един следобед по Своя път към…” 

Схванахте идеята. 



Когато достигнат до работа с текста комуникаторите са склонни да изпадат 
в две крайности. Те или се плъзгат по повърхността прочитайки няколко 

стиха без действително да се заемат сериозно с текста или пък се гмуркат 
толкова дълбоко и остават там толкова дълго, че всеки от слушателите им 
се бори за въздух. Първата крайност оставя слушателите библейски 
неграмотни. Втората потвърждава подозрението им, че те никога не могат 
да разберат Библията сами. 

От една страна ние не бихме искали да пренебрегнем Писанието. От друга 
не желаем да затънем в текста. Това е мястото където проповедите губят 
своята сила и стават скучни. Мисля, че страхът да не изгубят вниманието 
на своите слушатели кара толкова много млади проповедници да се 
плъзгат леко по Писанието, но за сметка на това да разказват куп истории. 
Но има и трета възможност. Заинтригувайте слушателите с текста. Не 
просто го четете. Не го обяснявайте скучно. Заинтригувайте слушателите 
си с него. Вземете ги с вас. Направете това част от вашето пътуване. 
Направете го толкова интересно, че те да желаят да се приберат у дома и 
сами да го прочетат. Това не е лесно, но си заслужава усилията. И как ще 
направите това зависи донякъде от вашата индивидуалност. В глава 15 аз 
ще ви дам своите правила за пътя когато трябва да заинтригуваме 
слушателите с текста. 

 ВИЕ 

Както споменах по-рано тази секция обикновено се свързва с 
приложението на посланието. Тук ние казваме на хората какво да направят 
с това, което вече са чули. Тук е мястото където отговаряме на въпроса „И 
сега какво?” 

Аз предпочитам да намеря една точка на приложение, която да накарам 
всеки да прегърне. Рядко карам хората да заявят, че се посвещават да 
направят нещо. Не смятам, че това е реалистично. Но често приканвам 
хората да опитат нещо в продължение на една седмица или дори за един 
ден. От време на време моля хората да се посветят на нещо за един месец. 

Както ще открием намирането на приложение, което всеки може да приеме 
ви придвижва към аспекта НИЕ на вашето послание. Но по-важно то ви 
позволява да останете фокусирани и кратки в комуникацията си. 

 Как това се отнася до мен? 

 Как това се отнася до семейните ми взаимоотношения? 

 Как това се отнася до отношенията във вярващата общност? 

 Как се отнася до отношенията ми извън вярата? 

 Как се отнася до работното място? 



Друг мой начин за приложение е да мисля за него през различните етапи на 
живота: 

 Как това се отнася до учениците и студентите? 

 Как се отнася до неженените? 

 Как се отнася до младоженците? 

 Как се отнася до родителите? 

 Как се отнася до хората с вече пораснали деца? 

Не препоръчвам да преминавате през всички тези категории във вашето 
послание. Но като отделите време да помислите за всяка една от тях сами 
ще забележите някои неща, които иначе бихте пропуснали. 

Има и един трети списък да мислим за това: вярващи и невярващи. 

В тази част на посланието аз често се обръщам към невярващите. Ако има 
някакво приложение за тях, аз го представям. Преди всичко принципа си е 
принцип. Много библейски принципи работят за всеки. Безусловната 
любов прави впечатление без значение от богословието на човека, който я 
показва. Същото може да се каже за честността и аз още много библейски 
добродетели. Ако мога да накарам един невярвщ човек да приложи един 
библейски принцип и той или тя да видят резултата това е прогрес. 

Когато едно послание не се отнася до невярващите аз им казвам това. 
Всъщност обикновено го казвам в самото начало. Често казвам нещо 
подобно на: „Ако вие не сте вярващ днес не говоря на вас. Просто се 
настанете удобно и се отпуснете. Вие сте в свободната от вина зона. 
Всъщност днешното послание може да ви даде още една причина да 
отложите ставането си християнин.” 

Последната категория, към която мога да приложа едно послание е някой 
човек, който не се намира тук. Всеки път когато говорите в събранието има 
някой, който седи там и си мисли за някой друг, който истински се нуждае 
да чуе това, което казвате. Обърнете се към човека, който е тук, но който 
познава някой, който трябва да е тук. Предложете му тактично да 
представи пред него това послание. 

НИЕ 

И аз като вас обичам да обвивам посланието с емоционално заредена 
история, която подчертава основната идея по начин, който оставя 
слушателите с отворена уста и достига до сърцата им. Веднъж в годината 
Бог ни снабдява с подобни завършващи илюстрации. Но през останалите 
41 седмици ние се нуждаем от нещо друго. Тук идва на помощ НИЕ. 



Последният компонент от посланието е една възможност да се свържете 
със слушателите си така както сте направили в неговото начало когато сте 
се концентрирали върху своята обща слабост, въпроси, недостатъци или 
изкушения. НИЕ е свързано с хвърлянето на видение. Това е моментът на 
вдъхновението. То е точката в посланието когато чертаете една картина с 
думи за това какво може и трябва да бъде. В тези последни моменти вие 
призовавате слушателите да си представят как би изглеждала църквата, 
обществото, семействата, може би дори светът ако християните навсякъде 
приемат вашата идея. 

Представете си една църква където „обичайте се един друг” е тема, а не 
стих, който децата наизустяват. Представете си едно общество изпъстрено 
с домове където съпрузите истински обичат своите съпруги както Христос 
обича църквата. Представете си какво би се случило в една култура ако 
хиляди тинейджъри отхвърлят лъжата, че чистотата е избирателна и в 
основни линии непрактична. Представете си какво би се случило в една 
седмица ако всеки се отнася с хората, които среща по начина, по който 
Христос би го направил. Представете си какво би станало ако за три 
месеца ние всички използваме парите си по начин сякаш те всички 
принадлежат на Бога. 

Това е момента, в който вие излизате напред, приближавате се колкото 
можете по-близо до хората и мечтаете на глас. Мечтаете за вашите 
църковни семейства, необвързаните, децата, църквите, царството. Това 
става, когато напомняте на слушателите си, че Писанието не е дадено 
единствено като средство да направим по-добър собственият си живот. То 
са дадено, така че като едно тяло, заедно, да можем да светим подобно на 
фар на надеждата в нашите общества, нашият квартал и на работните си 
места. 

Представяте си какво можем да направим НИЕ заедно. 

Започваме 

Добре, това е. Но това е доста. И аз мисля, че това е много по-различно от 
начинът, по който вие в момента приготвяте своя план, така че нека да 

завърша с няколко предложения. 

Вземете последното си послание или дори това, върху което работите в 
момента, и напишете в полето отстрани тези 5 думи, там където те се 
отнасят до настоящия ви план. Например ако обичайно започвате вашето 
послание като направо се гмуркате в текста напишете БОГ отстрани на 
тази секция или секции. Напишете ВИЕ отстрани на приложението си. 
Когато завършите пренаредете материала си около този подход. 



Използвайте настоящите си точки. Просто пренаредете частите, така че да 
следват парадигмата МЕН-НИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ. След това се върнете 
обратно и добавете тези, които липсват. 

След като направите това затворете плана си и вижте дали можете да 
преминете през него като мислите последователно за секциите една след 
друга. Обзалагам се, че ще можете. Хората постоянно ме питат как мога да 
проповядвам без да използвам бележки. 

Сега вече знаете. 

Но не казвайте на никого. 

 Един план изграден върху отношенията с вашите слушатели 
вместо върху съдържанието най-добре отговаря на начина, по 
който те естествено приемат информацията. 

 АЗ-НИЕ-ВИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ 

 Започнете записвайки тези 5 думи отстрани на плана си там 
където те отговарят на настоящия ви начин да го подреждате.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВИ ПОСЛАНИЕТО СВОЕ 

Каква е твоята история? 

Всеки комуникатор има бележки. Но няма причина някой друг да знае, 
че имате такива. Много е вероятно да желаете вашият стил на общуване 
да стане по-разговорен. За да е възможно това вие не трябва да сте 
вързан за бележките си. Единствените хора, които разговарят с бележки 
са актьорите, които кандидатстват за дадена роля. Но без значение 
какъв аматьор е, никой актьор не може даже да мечтае да излезе на 
сцената носейки бележки. Защо? Понеже добрите актьори не желаят да 
бъде хванати, че играят. Те искат публиката да мисли, че те са тези, 
които претендират че са, че наистина изпитват това, което се 
преструват, че чувстват, че думите, които изговарят идват от техните 
сърца, а не от бележките им. Ние искаме същото! 

Във филма Патриотът има една сцена където Бенджамин Мартин 
(Мел Гибсън) казва довиждане на своята 5 годишна дъщеря, Сюзън, 
която не е проговаряла откакто майка й е починала. През целия филм 
Мартин се опитва да накара Сюзън да проговори. Но всичко е напразно. 

Към края на филма Сюзън стои до леля си, Шарлот, докато Мартин и 
неговият син Гейбриъл се подготвят отново да тръгнат на бой с 
червените мундири. Точно преди да възседне коня си Мартин протяга 
ръце към Сюзън, но тя не помръдва. Тогава той пада на колене, 
прегръща я нежно и казва: „Само едно малко довиждане? Една дума? 
Това е всичко, което искам да чуя.” 

Сюзън остава мълчалива, с отпуснати ръце, без да реагира. Мартин я 
пуска и тя просто се взира в него. Но докато Мартин и Гейбриъл 
възсядат конете си и потеглят Сюзън със сълзи стичащи се по лицето й 
хуква след баща си и вика: „Татко! Татко, не тръгвай! Ще кажа каквото 
поискаш, само ми кажи какво искаш да кажа. Моля те, татко, ще кажа 
всичко, което поискаш!” 

Мартин се обръща на седлото и вижда как Сюзън тича след него. Той 
обръща коня си и препуска срещу малкото ангелче докато тя 
продължава да го вика. Грабвайки я на ръце Мартин я притиска до себе 
си докато се бори със собствените си сълзи. „Ще говоря с теб,” вика тя, 
„Ще кажа всичко, което поискаш, само ми кажи какво искаш да кажа и 
аз ще кажа всичко. Обещавам, моля те, татко, само остани.” 

Гледах Патриотът с няколко приятели. По време на тази сцена 
погледнах приятелите си и всички те плачеха. Като момиченца. За какво 



е всичко това? Все пак става дума само за филм. И Мел Гибсън. И това 
даже не е родната му дъщеря. Те плачеха сякаш бяха видели истинско 
чудо. И аз също. Всичките 6 пъти, които съм гледа филма. Но колко 
въздействаща би била тази сцена ако малката Сюзън се взираше в 
бележките си и четеше от тях: „Ще говоря с теб. Ще кажа всичко, което 
поискаш.” Не много. 

Разбирам, че има известна разлика между актьорската игра и 
проповядването. Но двете не са чак толкова различни колкото може би 
си мислите. Ако се намирате на сцената със закачен за вас  микрофон 
по-добре бъдете готови да играете. Подобно на добър актьор вие трябва 
да събуждате доверие. Преди всичко вие наистина вярвате! Хората 
очакват от вас да взаимодействате с тях на различни нива. И имайки 
предвид какво е заложено на карта вие трябва да бъдете едновременно 
привлекателен и убедителен. Ако един актьор възнамерява да запомни и 
да направи свои думите на ролята, за да може да убеди вас и 
останалите, че е някой друг, а не този, който в действителност е, колко 
мотивирани трябва да сме ние да направим посланията свои, за убедим 
слушателите си, че наистина сме тези, които твърдим, че сме? 

Направете го свое 

Преди да се изправите (или в моя случай да седнете), за да произнесете 
посланието вие трябва да го притежавате. 

Под „да го притежавате” аз имам предвид, че вие, комуникатора, трябва 
да сте в състояние да седнете на една маса и да предадете посланието си 
на една публика от двама човека по начин, който е едновременно 
разговорен и автентичен. Посланието трябва по някакъв начин да се 
превърне в лична история, която да можете да разкажете като собствен 
опит. Когато можете да „кажете” своята проповед вместо да я 
„проповядвате” вие сте готови да общувате. Но това няма да се случи 
докато не сте я направили своя собствена до степен, в която можете да 
представите нейна пет минутна версия по памет. 

Ако това ви се струва нереалистично може би причината е, че вие имате 
навика да пълните своите послания с твърде много информация и 
прекалено много стихове, но с недостатъчно живот. Информацията се 
помни трудно. Трудно е да се запомнят 5 пасажа от 5 различни книги от 
Библията. Животът от друга страна не е труден нито за запомняне нито 
за припомняне. Под живот аз нямам предвид просто лични примери, 
макар че включвам и това. Аз говоря за опитности, които са общи за 
хората. 



За мен има нещо много неискрено в един говорител, който казва: „Това 
е много, много важно” и след това прочита нещо от записките си. 
Постоянното гледане на записките казва: „Аз не съм направил 
посланието мое. Аз искам всеки друг да го направи свое собствено, но 
самият аз не съм направил това.” Затова аз мисля, че всеки ефективен 
комуникатор трябва да намери начин да направи цялото послание свое 
и да запомни по-голямата част от своето послание. Не, не дума по дума, 
не един запис, не план. Но по някакъв начин вие трябва да сте в 
състояние да излезете и да представите своето послание като една 
история. 

Помислете за това, единственото време когато някой чете една история 
е когато това не е неговата история. Никога няма да чуете човек, който 
почти е бил убит или сериозно ранен в пътен инцидент да извади една 
страница и да ви каже: „Чуйте какво ми се случи вчера.” Никога няма да 
видите някой да извади бележки и да каже: „Нека да ви разкажа за 
децата си.” Никой не си припомня финалния мач на своя син като гледа 
предварително подготвен план. Когато хората разказват лични истории 
те са станали техни собствени.  Те текат като вода от извор. Понякога 
дори препускат като река през каньон. И в двата случая те идват 
отвътре. Същото трябва да е вярно за тези от нас , които претендират, 
че имат да разкажат най-важната история в целия свят. Историята ни е 
променила и поради тази причина тя е станала наша лична история. По 
някакъв начин тя трябва да бъде направена наша. Но това не винаги е 
лесно. Особено когато комуникирането е ваша ежедневна отговорност. 

Безсмислени истории 

По-нататък в тази глава аз ще ви дам някои указания как незабелязано 
да използвате бележки, но двете неща, които ще ви помогнат най-много 
в това отношение вече са били казани: послание от една единствена 
точка и АЗ-НИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ подход към плана. Създаването на 
послание от една единствена точка прави личното приемане на 

посланието много по-лесно. Помнете, запомнянето на една единствена 
точка е много по-лесно отколкото запомнянето на няколко такива. 
Намирането на една идея, около която се върти всичко останало прави 
личното говорене много по-лесно. Когато имате една силна точка целта 
е да подчертаете тази точка, а не да покриете всичко от бележките си. 
Ако забравите част от подкрепящия материал, но успеете да предадете 
основната си идея, поздравления, вие сте успели в това, което се 
стремите да направите. И, нека да си признаем, ние сме единствените 
хора на планетата, които ще знаят какво сме пропуснали да кажем. И 
ако сте като повечето проповедници вероятно вече имате прекалено 



много материал за съдържанието. Може би е добре да изхвърлите 
известна част. Освен това, ако имате по няколко служби на ден 
следващия път ще стигнете до него. 

Големите парчета 

Когато достигнем до процеса, при който правите посланието ваше 
планът ви е или приятел или враг. Той или помага за усвояването на 
посланието или го затруднява. Една от причините толкова много 
комуникатори да мислят, че не могат да проповядват без бележки е, че 

техния план (или манускрипт) ги потиска. Това е придружено от страха 
да не пропуснат нещо или да изгубят реда. Но всичко това може да бъде 
разрешено приемайки подхода на планирането, за който говорихме в 
предишната глава. 

Тайната е да сведете цялото си послание на 5 или 6 големи парчета. Не 
точки, парчета или секции информация. Ако можете да запомните 
големите парчета и реда, в който те следват, вие сте готови. 

Големите парчета служат като умствени жалони, които ви позволяват да 
продължите да се движите и напомняне за това, което следва по-

нататък. Когато ви свършат нещата, които искате да кажете за АЗ 
просто се подвижвате към НИЕ. Можете да завършите като пропуснете 
известна част от материала, но отново, никой освен вас няма да знае 
това. Помнете, вашата цел не е да покриете всичко, което се намира в 
бележките ви. Целта ви е да вземете своята публика с вас на едно 
пътуване, да ги придвижвате от жалон до жалон докато достигнат 
желаната цел. 

Когато наставлявам комуникатори аз често казвам: „Кои са големите 
парчета? Кажете ми големите парчета. Дайте ми своето въведение с 
едно единствено твърдение. Какво следва след това? Кои текстове ще 
използвате? Обобщете приложението. Дайте ми заключителната си 
мисъл.” Когато сте в състояние бързо да обобщите 5 или 6 големи 
парчета от посланието си в главата си шансовете да сте готов да 
комуникирате без да сте зависим от своите бележки са добри. 

Големите парчета могат да се различават от послание до послание. 
Можете да пожелаете да организирате големите парчета според схемата 
АЗ-НИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ. Или може да желаете да бъдете по-конкретен. 
Ето някои примери: 

– Начална история-Въпрос-Текст-Приложение-Предизвикателкство. 



– Начален въпрос-Илюстрация-Текст-Предизвикателство-Приложение-

Последна история. 

– Въведение-Напрежение-Текст-Визуализиране-Приложение-

Заключение. 

– Текст-Въпрос-История-Текст-Приложение 

Когато проповядвах върху изкушенията на Христос аз започнах 
проповедта прочитайки Матей 4:1-2 където Матей ни казва, че Исус е 
бил отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван. Колко странно. 
Направих няколко бележки свързани с това колко е странно всичко 
особено в светлината на това, че Исус конкретно се моли: „Не ни 
въвеждай в изкушение.” След това говорих за моите борби с 
изкушенията (АЗ) и колко общо е това за всички нас (НИЕ). След това 
се върнах обратно към текста и разгледах отговорът на Исус (БОГ). 
Мисля, че е чудесно да започнем с текст ако в него има нещо толкова 
странно или невероятно, че веднага да прикове вниманието на хората. 
Направих същото когато проповядвах за блудния син. Началното 
твърдение в тези 3 притчи е, че бирниците и грешниците се тълпят да 
чуят думите на Исус. Колко необичайно. Хората, които нямат нищо 
общо с Исус харесват Исус. 

Идеята тук е да идентифицираме големите парчета на своето послание и 
да се учим да мислим през тях. Ако знаете големите парчета, жалоните, 
няма да се изгубите. Винаги ще знаете какво следва. Когато изчерпите 
нещата, които има да казвате за едно нещо просто се придвижвате към 
следващото като знаете, че вероятно сте пропуснали нещо. Но отново, 
вие ще сте единственият, който знае това. 

Трикове на занаята 

Както споменах по-рано има начини да използвате бележки без никой 
да знае, че правите това. Не е необходимо да помните всичко. С 
подхода АЗ-НИЕ-БОГ-ВИЕ-НИЕ всъщност има само 3 големи парчета, 
които трябва да запомните и при това те са ней-лесните за заменяне: АЗ, 
НИЕ, НИЕ. Това са личните части и вероятно те ще са и най-кратките. 
Най-хубавото е, че това са секциите където ако случайно пропуснете 
нещо то вероятно няма да е голямо значение. Но това са секциите, 
които аз практикувам най-много. Аз ги репетирам отново и отново в 
главата си. Точно в АЗ И НИЕ ние се свързваме с и увличаме 
аудиторията. НИЕ е мястото където вдъхновяваме хората да направят 
нещо с това, което са чули. Но между тези две части има множество 
възможности да хвърлите таен поглед към бележките си. 



Предполагам, че вече сте си изработили система, с помощта на която 
пишете бележки и точки в полето на вашата Библия. И вероятно сте 
придобили умение да четете текста докато хвърляте един поглед на 
това, което сте написали в полето. Преди няколко години аз спрях да 
пиша в полето и започнах да копирам текста, който ще използвам от 
Библията чрез програма за текстобработка. По този начин аз бях в 
състояние да принтирам вместо да драскам това, което исках да запомня 
в текста. След това оразмерих страниците, така че те да се събират в 
моята Библия. 

Това ми дава няколко предимства. За начало аз не съм ограничен от 
пространството на полетата в моята Библия. Мога да включа повече 
бележки. По този начин аз не се люшкам напред-назад между Библията 
и бележките. Разсейвам се по-малко. И за мен е много по-лесно. 

В края на последния си текст аз печатам напомняне накъде 
продължавам след това. Може да напечатам някакво обобщение за 
текста, който съм прочел както това, за което говорихме в предишната 
глава. Или пък мога да напечатам нещо подобно на „Има три области, в 
които това може да се приложи.” Или „Ето какво мисля, че трябва да 
направим с думите на Исус.” Или ако се придвижвам от текста към 
визуална помощ ще напиша: „Продължаваме визуално.” 

Друго предимство да печатаме текста е, че в редките случаи когато 
работя с повече от един текст няма нужда да разгръщам Библията си – 

той вече е напечатан. Тогава когато съм свършил мога да го архивирам 
в моите бележки за по-нататъшни справки. Няма нужда да използвам 
една и съща Библия или да пренаписвам същите бележки на различна 
Библия ако поискам да повторя посланието. 

Друго нещо, което често правя е да напиша основните си идеи на карти, 
които слагам до Библията си. Причината да правя това е, че моите идеи 
представляват твърдения, които съм отделил известно време, за да 
формулирам. Искам да съм сигурен, че ще ги представя правилно. В 
процеса на комуникация, когато представям своето послание за мен не 
винаги е лесно да извлека твърдението от паметта си точно така както 
съм го формулирал. Да го напиша с едър шрифт на карта, която да 
поставя до Библията си ми дава възможност да хвърля поглед към него 
преди да го изкажа. Да го сложа някъде в бележките си или дори в 
текста може да бъде доста объркващо. Предпочитам да се намира точно 
там където не мога да го пропусна. 

Има моменти когато осъзнавам, че няма да мога да го изкажа правилно 
и тогава вземам картата и казвам нещо от рода на: „Тази седмица, 



докато изучавах Библията, си записах следното.” След това прочитам 
своето твърдение. След като съм го прочел аз обикновено мога да го 
повторя още няколко пъти по памет. Но аз толкова силно вярвам в 
силата на добре формулираните твърдения, че предпочитам да го 
прочета правилно отколкото да се опитвам да си го спомня и по този 
начин да превърна ясната идея в неясна. Научил съм, че да държа карта 

в ръцете си и да я прочета има по-голям ефект отколкото да гледам 
надолу към записките си и да прочета същите думи. Едно единствено 
твърдение написано на карта подчертава важността на това, което бива 
четено. Това е един визуален начин да подчертая важността на 
прочитаното. 

Но казал това трябва да добавя, че винаги е най-добре да сте запомнили 
наизуст вашата основна идея. Като общо правило не използвайте 
бележки в тези части на посланието си, които искате вашите слушатели 
да запомнят и приемат за свои. Това е причината да е толкова важно да 
запомните наизуст вашата основна идея. Както казахме по-рано, ако вие 
не сте направили тази идея своя защо другите да го правят? Ако вие не 
можете да запомните дори основното наистина ли то е толкова важно? 

Последното ми помощно средство идва от удивителния свят на 
технологиите. На първия ред ние имаме видео екран, който е обърнат 
към сцената. Понякога аз давам на хората, които работят с него кратък 
списък от неща, които те прожектират, за да ме подсещат. В повечето 
случаи тези неща попадат в секцията ВИЕ. Това са специфични 
приложения, които искам да съм сигурен, че няма да пропусна. Много 
по-лесно е да хвърля поглед към видеоекрана отколкото да се ровя в 
бележките си, за да намеря нещо. Виждал съм как хора преиграват с 
използването на технологии. Те са толкова свързани със своите 
монитори колкото други са свързани с бележките си. Този електронен 
изкуствен лист не е заместител на усиления труд за запомняне. Но той 
със сигурност прави живота по-лесен за някои неща от секция 2, които 
могат да изскочат от ума ви. Понякога моля операторите да поставят на 
екрана основната идея и просто да я оставят там през цялото послание. 

Кажете го на глас 

Често ме питат дали репетирам за моите проповеди. Да и не. Никога не 
проповядвам на глас цялото послание у дома. Но има части от него, 
които упражнявам на глас вечерта преди да проповядвам проповедта. 
Винаги репетирам историите. Изговаряйки историята на глас аз 
разбирам какво не е ясно и се натъквам на неща трудни за обяснение. 
Понякога разказвам историите си на вечеря и моля семейството си за 
коментар. 



Другите части, които репетирам на глас са въведението и заключението. 
Началните и крайните думи са изключително важни. Ако не 
ангажираме вниманието на слушателите си през първите няколко 
минути след това става много по-трудно да го направим. Ако не 
завършим силно цялото послание може да бъде забравено преди хората 
да стигнат до колите си. Понякога записвам подробно своите въведение 
и заключение. Според мен е задължително да учим наизуст въведението 
и заключението. 

Събота вечер 

Ето как работят при мен нещата. Аз вървя три седмици наред със своята 
подготовка. В четвъртък когато тръгвам от офиса към къщи аз имам три 

готови проповеди. Ако нещо попречи на времето ми за подготовка аз 
ще имам следващите три проповеди напълно завършени. Предимството 
да вървиш напред е, че си напред. Ако нещо ангажира времето ми за 
подготовка бедата не е голяма, аз все още съм две седмици напред. 
Другото предимство е, че това дава възможност на тимът ни за 
продукции достатъчно време за работа. 

Недостатъка на този подход е, че когато взема своя план в събота 
следобед или вечер аз не съм го поглеждал в продължение на две или 
три седмици. Това означава, че трябва да си припомня и отсея доста 
информация за кратко време. 

Прекарвам първата част от моята събота опростявайки. Целта ми в 
събота е да направя нещата колкото е възможно по-лесно запомнящи се. 
Гледам някои идея или ред и си мисля: Никога няма да запомня това, 

след което го махам. Когато сте напълно посветени да направите 
посланието свое ще бъдете много мотивирани да го сведете го 
минималния, но същностен минимум. И ако искате да кажете само една 
точка не е трудно да определите какво да изрежете. 

Ако нещо не подкрепя, илюстрира или пояснява идеята, изрежете го. 
Проповядвал съм достатъчно дълго, за да свикна с идеята, че мога да 
запълня времето без значение колко режа. По-голямата част от хората, 
които наставлявам слагат в посланието си прекалено много 
допълнителен материал страхувайки се, че няма да имат достатъчно, 
което да кажат. След това неизбежно времето им свършва и те са 
принудени да прибързат със заключението, което до голяма степен 
намалява влиянието на проповедта. Да имаш прекалено много за 
казване има почти същия ефект както и да не кажеш нищо. А да 
добавяме материал, за да запълним времето е ужасен подход. Разбирам 
напрежението. Но помислете за това, имате ли тенденцията да бъдете 



прекалено кратки или прекалено дълги? Освен това ако приключите 
прекалено рано никой няма да се оплаче. Задайте няколко въпроса и 
след това пратете всеки да обядва по-рано. В крайна сметка по-малкото 
се оказва повече. 

Последна бележка за бележките 

Винаги съм се удивлявал колко лесно е да разкажа историята на даден 
филм след като съм го гледал веднъж. И докато гледам филма аз не 
правя никакъв опит да запомня нещо. Лесно е да запомним и повторим 
една история. Така е и с добрите проповеди. Защо? Понеже една добра 
проповед прилича на хубав филм или на хубава книга. Те приковават 
вниманието ти от самото начало и създават някакво напрежение. Те 
разрешават това напрежение. Има кулминация. И накрая има 
заключение, което свързва всички сюжетни нишки. Доста просто. 
Когато сте в състояние да сведете цялото си послание до няколко 
големи парчета то ще може да бъде възприето подобно на една история. 
То ще се помни като филм. Хората ще се чудят кога е минало времето. 
Но за да стане това вие трябва да направите посланието свое. То трябва 
да стане вашата история. 

Друго нещо свързано с един добър филм е, че редакторът отхвърля 
големи парчета информация, която може да бъде включена. Поне така 
са правили в добрите стари времена. Т.е. те са махали много добър 
материал, за да може да блесне най-добрият. Да не споменавам, че 
никой не желае да гледа четири часов филм. За да направим посланието 
запомнящо се за нас и приятно за слушащите го ние трябва да се 
дисциплинираме да правим същото. По-добре е да не бъдем 
изчерпателни и да увлечем публиката си отколкото да покрием всеки 
малък детайл завързани за бележките си. Ако публиката не е увлечена, 
ако не вървят с вас, има ли значение, че сте казали всичко? 

Запомнете това, което трябва да бъде запомнено. Създайте си метод да 
поглеждате в бележките си без това да отклонява вниманието на 
слушателите от посланието. Обмислете начина, по който използвате 
текста. Търсете възможности да си напомняте какво следва докато 
вървите напред. Направете посланието свое. 

 Преди да станете и да изкажете своето послание то трябва да е 
станало ваше.     

 Сведете ялото си послание до 5 или 6 парчета. Не точки, части или 
секции с информация.  



 Ако нещо не подкрепя, илюстрира или изяснява идеята, махнете 
го.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВЛЕЧИ СЛУШАТЕЛИТЕ СИ 

Какъв е планът ти да спечелиш и запазиш тяхното внимание? 

Ако комуникацията може да бъде сравнена с това да поведем хората на 
пътуване то задължително е наистина да ги вземем с нас. Ако някога сте 

присъствали на някаква презентация и сте брояли плочките на тавана или 
сте играли умствени игри вероятно причината е, че говорителя е объркал 
едно фундаментално правило в комуникацията. Той е потеглил като ви е 
оставил да стоите на перона. Той е пропуснал да ви увлече и след това да 
поддържа увлечението. 

Наскоро посетих една църква с няколко приятели. Докато стоях, опитвайки 
се да внимавам забелязах, че не съм единственият, който се бори с това. 
Публиката се състоеше от може би 300 или 400 души. Беше очевидно, че 
пастирът беше положил много труд в подготовката на своето послание. Но 
беше също толкова очевидно, че по-голямата част от присъстващите не 
бяха увлечени. Независимо, че това беше очевидно за мен пастирът 
продължи да излага материала си. Всъщност той изглеждаше толкова зает 
със своето представяне, че не съм сигурен, че за него беше от значение 
дали мнозинството от публиката внимаваше. Той не само, че потегли без 
да вземе никой със себе си, но изглежда дори не забеляза това или пък не 
го беше грижа. 

Когато службата свърши отидохме на обед. Бяхме около 12 души. След 
това се разделихме, за да се срещнем по-късно следобед. Никой не спомена 
проповедта дори веднъж. Сякаш тя не се беше случила. Сигурен съм, че 
никой освен мен не забеляза това. Но това толкова ме притесни, че все още 
мисля за него. Този пастир беше прекарал часове в подготовка на своята 
проповед, беше я представил и тя беше направила толкова малко 
впечатление на една група християни, че те си бяха излезли без да 
направят дори един единствен коментар за това какво всъщност са 
преживели. Вярно, аз също не казах нищо. Вероятно понеже не бях в 
състояние да се сетя за нещо хубаво, което да кажа. Колко трагично. Но и 
колко често срещано. 

Така че как да сме сигурни, че нашите слушатели са с нас? Как да увлечем 
една публика и да задържим вниманието й по време на представянето? 
Преди да кажа някои конкретни неща бих искал да представя един общ 
принцип. Той е приеман от всяка рекламна агенция от световна класа и 
режисьор, но не винаги пасва добре на религиозните организации. Ето го: 
Представянето е по-важно от информацията за увличането на 
публиката. Друг начин да кажем същия принцип е: Вниманието или 



разсейването се определят от представянето, не от информацията. 

Представянето е важно. Много. 

П/И 

Как казваш нещо е също толкова важно колкото и какво казваш. 
Представянето определя времето, през което твоята публика може да 
слуша внимателно. Днес се говори много за време на концентрация. 
Теорията е, че то става все по-кратко и по-кратко поради технологиите и 
множеството възможни избори. Но аз не приемам това. Колко дълъг е 
филмът Властелинът на пръстените? Не само, че аз и децата ми гледахме 
по два пъти всяка от сериите на кино, но след това го гледахме и на видео. 
Кинг конг продължава цял ден. 13 годишният ми син и аз го гледахме два 
пъти. Всяко дете, което познавам може да стои пред Xbox или PS2 (скоро 
ще има и 3) в продължение на часове без да се отегчи. Повечето възрастни 
могат да забравят всичко останало с една добра книга. Идеята е, че когато 
сме увлечени времето лети. Когато не сме увлечени времето едва пълзи. 
Проблемът не е във възможността за съсредоточаване на хората. 
Проблемът е в нашата способност да привлечем и запазим вниманието им. 

Помислете за момент за вашия любим ресторант. Предполагам, че там 
сервират телешко, пилешко и риба. В моят също! Това е чудесно. Ние 
говорим за един и същ ресторант! Това, което прави вашият ресторант 
любим за вас не са животните, които те поднасят нито растенията, които 
предлагат за ядене заедно с животните. Това, което го прави любим е 
начинът, по който представят и поднасят тези животни и растения. 
Тяхното представяне и приготвяне е това, което ви кара да се връщате 
отново. Същото може да се каже и за комуникацията. Нашите подготовка и 
представяне ще спечелят и задържат вниманието на хората. 

Видях чудесна илюстрация на това когато един от нашите служители 
представи една известна старозаветна история  три пъти по ред в рамките 
на 15 минути на една и съща група деца. Всичко работеше срещу него. За 
начало аудиторията беше смесена – 1-4 клас. По-голямата част от децата 
вече знаеха историята. И тези деца току що се бяха върнали от своите 
малки групи където бяха имали урок в продължение на повече от час. В 
края на третото представяне на историята децата станаха на крака и я 

аплодираха. Те бяха увлечени от началото до края. Как тази жена направи 
това? 

Първо, тя разполагаше с група актьори, които да изиграят историята. След 
това тя накара актьорите да я повторят без да казват нищо, подобно на ням 
филм. Накрая ги накара да я представят като опера. Беше удивително. 
Моят 11 годишен син каза, че това  е най-забавното нещо, което някога е 



виждал. Когато го попитах какъв е извода от случката той каза: „Всичко 
опира до изобретателността. Изобретателността използва това, с което 
разполага, за да свърши работата.” 

Ние често си мислим, че се нуждаем от ново съдържание, за да увлечем 
хората. Не е вярно. Нуждаем се от свежо представяне. Нека да си 
признаем, винаги Мойсей е този, който слиза от планината с десетте 
заповеди. Давид всеки път убива Голиат. Лъвовете никога не изяждат 
Данаил. Йоан Кръстител нито веднъж не успява да избяга от тъмницата на 
Ирод. Исус се ражда в ясла. Историите не се променят. Разликата е в 
нашите представяния. Двама комуникатори могат да разкажат една и съща 
история с напълно различни резултати. Всичко е в представянето. 

Отвърнете 

„Но почакай,” казвате вие, „не е ли достатъчно Божието Слово? Наистина 
ли представянето ни е от значение когато става дума за Писанието?” Ще 
отговоря с „Не” на първия въпрос и с „Да” на втория. Ето защо. Отидете до 
някоя близка корейска църква и ги помолете да ви дадат корейска Библия. 
Ако можете да четете на корейски това може и да ви е от полза. Ако не 
можете, не е. Защо? Понеже корейско представяне на Божието Слово на 
човек, който не разбира корейски не е нито увлекателно нито полезно. 
Представянето е от значение. 

Не сте убедени? Помислете за това по следния начин. 

Апостол Йоан пише: „В началото беше Словото и словото беше у Бога…” 

Дотогава докато Словото е било с Бога то не ни носи голяма полза, нали? 
Знаем, че е така поради начина, по който текста продължава. 

„Словото стана плът и пребиваваше между нас.” 

Защо? Не беше ли достатъчно, че има Слово? Наистина ли то (или Той) 
трябваше да дойде между нас? Абсолютно. Когато Словото стана плът и 
живя между нас тогава бяхме в състояние да почувстваме Неговото 
влияние. 

Той продължава: 

„И видяхме славата Му, славата на Единородния, Който идва от Отца, 
пълен с благодат и истина.” 



Словото беше представено когато Исус, Словото, се появи облечено с 
човечност. 

„Никой никога не е видял Бога, но единородния Бог, Който е в лоното на 
Отца, Той го изяви.” 

Исус представи Отца на света. Творението представи Божията слава. Исус 
представи една страна на Бога, която никой не беше виждал докато Синът 
не я откри. Това става най-явно в разговорът между Исус и Филип. Филип, 
вероятно в момент на объркване, иска от Исус да Му покаже Отца. 
Подобно на мнозина от нас той иска да види, или поне да хвърли поглед 
към Бога. Спомните ли отговора на Исус? 

„Толкова време съм с вас и не Ме ли познаваш, Филипе? Който е видял Мен 
видял е и Отца. Как казваш ти: „Покажи ни Отца?” Неговата идея? 
Филип, да видиш Мен е възмжно най-близкото нещо в този живот, което 
можеш да видиш от Отца. 

Какво искам да кажа? Исус е бил необходимото изразяване и представяне 
на Отца. Бог не е бил задоволен от факта, че съществува. Той желаел да 
бъде представен по начин, който позволявал Неговото ценно творение да 
Го разбере и приеме. Някои го направили. Някои не. Но представянето 
можело да бъде видяно от всички. Бог изчерпателно показал Кой е Той на 
света. Струва ми се, че ние трябва да направим същото. Исус бил живото 
Слово. Не трябва ли ние да направим така, че написаното Слово да оживее 
за нашите слушатели? Мисля, че трябва. 

Аз със сигурност съм благодарен на мъжете и жените, които го направиха 
живо за мен когато бях незаинтересован тинейджър. Притежавах Библия. 
Но тя не ме притежаваше. Божието слово беше живо. Но практически то не 
живееше в мен. Едно лято един човек на име Дан Дехаан се появи на един 
лагер и привлече вниманието ми чрез начина, по който представи 

Писанието. Бях толкова повлиян, че започнах сам да чета Библията за 
първи път. Продължавам да я чета и досега. Дан е една от причините аз да 
съм в служение. Прекарал съм 15 години поучавайки тинейджъри на 
Библията. Благодарение на Дан нито веднъж не съм си и помислял, че е 
достатъчно просто да проповядвам Словото. Моята отговорност е била да 
представя Словото по начин, който увлича слушателите. 

Хората през първи век обичали или мразели Исус. Но никой не заспивал. 
Той бил увлекателен и вбесяващ. Той отхвърлял всички спирачки когато 
ставало дума за представяне на истината  и природата на Отца. Той не 
просто говорел. Той говорел с авторитет. Имало забележителна разлика 
между него и другите учители от онова време. Той бил творчески, 



директен, състрадателен и обиден. Той комуникирал майсторски. Хора, 
които били съвсем различни от Него го харесвали. Грешниците и 
събирачите на данъци се тълпели да го слушат. В няколко случаи хиляди 
се събирали, за да го чуят. Той разполагал с ограничено време да 
представи най-важното послание, което някога било чувано на света. И 
Той го представил по такъв начин, че Неговите сравнения и притчи се 
срещат в литературата на всяко следващо поколение. Прочетете 
евангелията. Исус не се задоволявал с това просто да бъде прав. Той бил 
посветен на това да бъде чут. Така че как могат тези от нас, които се 
чувстват призвани да предават Неговите думи да повлияят на нашето 
поколение да се задоволяват с нещо по-малко? 

В следващата секция аз ще се обърна към една страна на комуникацията, 
която може да изглежда в противоречие с казаното дотук в тази глава. Но 
тези две идеи всъщност работят заедно както ще открием по-нататък. 

Кога информацията е достатъчна 

По-рано аз казах, че има някои редки случаи когато представянето не е 
толкова важно понеже самата информация е достатъчно увлекателна. Ще 
ви дам пример. Преди няколко години трябваше да си направя магнитен 
резонанс. Беше много забавно. На път за вкъщи се обадих на Сандра и й 
казах, че задължително искам да бъда кремиран…. Всъщност се обадих на 
лекаря си, за да определим кога мога да дойда и да разбера какво е открил 
от снимките. Асистентът му ми каза, че няма свободни часове за цяла 
седмица напред! Това изглеждаше като цяла вечност. Защо? Понеже 
вярвах, че той разполага с информация, която е жизненоважна за мен. 
Когато най-накрая определената дата дойде аз пристигнах по-рано. И 
когато най-накрая влязох през вратата той имаше цялото ми внимание. В 
този случай представянето беше без значение. Аз бях там за 
информацията. Сигурен съм, че сте имали подобни преживявания. 

Това ни води до един много важен принцип в комуникациите. Колкото по-

интересна е темата толкова по-лесно е да увлечем хората със самата 
информация. Аз отидох в лекарския кабинет с много силен интерес. 
Нямаше нужда той да прави каквото и да е, за да събуди интереса ми. 
Защо? Защо бях толкова заинтересован от тази информация? Интересувах 
се понеже бях убеден, че моят лекар има отговор на въпроса, който умирах 
да науча. Интересувах се понеже съществуваше напрежение, което вярвах, 
че той може да разреши. Напрежението създава глад за информация. 

Сега, представете си следното. Какво би станало ако след като беше 
свършил с мен лекарят беше казал: „Хей, Анди, ще ти бъде ли интересно 

да постоиш с мен в офиса и да пийнем кафе докато аз преглеждам 



диагнозите на някои други пациенти?” Отговорът би бил, Не, няма да ми е 
интересно. Подобно на голяма част от  църковните посетители аз можех да 
остана от учтивост. Но интересувах ли се истински? Съвсем не. Все пак 
какво общо имаха чуждите диагнози с МЕН? 

Представянето отстъпва пред информацията когато слушателите са 
абсолютно убедени, че вие ще отговорите на въпрос, от който те живо се 
интересуват, ще разрешите мистерия, на която те сами не са в състояние да 
си отговорят или ще разрешите някакво напрежение, с което те самите не 
са в състояние да се справят. 

Когато Атланта беше домакин на първия парад за права на 
хомосексуалистите през 80-те години аз работех за моя баща в центъра на 
града. Оказа се, че ние се намираме на пътя на парада. Не само това, 
парадът беше планиран за неделя сутрин. Както можете да си представите 
това беше голям проблем. Наистина голям. Няколко седмици преди 
големия ден предложих на баща ми да проповядваме върху това какво 
казва  Библията за хомосексуализма. Оказа се, че той тъкмо завършваше 
една серия в неделя сутрин когато трябваше да се проведе парада, след 
което трябваше да напусне града същия ден. Така че той предложи аз да 
говоря. Бях на 27 години и понеже няма опит се съгласих. Неделя сутринта 
когато се провеждаше парада ние обявихме, че вечерта аз ще говоря по 
въпроса какво казва Библията за хомосексуализма. 

Няма нужда да казвам, че не беше необходимо да се старая особено, за да 
привлека вниманието на хората. Всеки внимаваше. Особено хората от гей 
общността, които решиха да се присъединят към нас тази вечер. Защо? 
Понеже всеки предполагаше, че аз ще отговоря на един въпрос, който те 
задаваха, че ще разреша напрежение, което усещаха или вероятно, че ще се 
представя като пълен глупак. Всяка от тези три възможности си 
заслужаваше една разходка до църквата. Още преди много време 
унищожих касетата със записа от проповедта. Касета? Помните какво е 
това, нали? 

Идеята ми е, че има теми, които са толкова противоречиви, необикновени 
или емоционални, че информацията сама по себе си ще увлече 
слушателите. Когато обявявам, че ще проповядвам за секса в неделя имаме 
висока посещаемост. Имали сме уикенд, в който говорим по въпроса за 
порнографията. Хората не можеха да си намерят седалки. Когато всеки 
знаеше, че ще говоря за развода залата беше претъпкана. 

Но нека да си признаем има само няколко въпроса, по които информацията 
е толкова увличаща, че представянето остава второстепенно. И дори при 



тези представянето все пак е от значение. То просто не е от чак толкова 
голямо значение. 

Да издигнем нуждите 

Има две причини да отделям толкова време за това. Първо, то е вярно. 
Второ, тези редки случаи показват един важен принцип. Хората биват 
лесно увличани когато са убедени, че вие ще отговорите на въпрос, който 
те задават, ще разрешите мистерия, която те не са в състояние да разрешат 
или ще успокоите напрежение, което те не са в състояние да успокоят. 
Когато слушателите знаят отрано, че вие ще направите едно от тези три 
неща те ще покажат интерес. Може да дойдат по-рано. Ще са увлечени 
емоционално от момента, в който се покажете на сцената. Но какво става 
когато темата не е достатъчно увличаща? Какво става когато никой дори 
не знае за какво ще говорите? Какво става когато слушателите ви идват без 
да показват дори най-малкото усещане на нетърпение? 

Казано просто вие трябва да произведете интерес. В една обичайна неделя 
сутрин, и въобще винаги когато комуникирате, вашата първа отговорност е 
да повдигнете един въпрос, на който слушателите ви искат да си 
отговорят, да създадете напрежение, което те да чувстват, че трябва да 
бъде разрешено или да посочите някаква мистерия, която те не са в 
състояние да разрешат. И ако потеглите със своето послание преди да сте 
направили едно от тези неща има голяма вероятност да ги оставите да 
стоят на перона. 

Извода? 

Вашата информация може да е най-важната част от посланието ви. Тя е 
еквивалентна на вика на ръководителя на движението „Всички да се 
качват!” Или в моя случай, тя е еквивалентна на стоенето до нашия 
автомобил докато викам: „Качвайте се, тръгваме.” Въведението трябва да 
даде на слушателите причина да слушат. Вашето въведение трябва да 
повдигне въпроса, на който се каните да отгорите или да посочи 
мистерията, която ще разрешите. Впечатлението ми е, че мнозина 
комуникатори, особено проповедници, са толкова нетърпеливи да 
пристъпят към същността на посланието си, че не прекарват много време в 
подготовка на въведението си. Те напускат гарата сами. 

Въведенията 

Обикновено аз пиша въведенията си  последни. Често ги пренаписвам в 
събота вечер. Не е необичайно въведенията да заемат ¾ или цяла страница 
от обичайните 3 страници план. Това е единствената част от посланието, 



която практикувам на глас. Причината е, че ако не привлека вниманието на 
слушателите през първите 5 минути всичко е изгубено. Часовете ми на 
подготовка отиват напразно. Способните да променят човешки живо 

прозрения няма да променят нищо. 

Ето три двойки въпроси, които аз препоръчвам да обмислите докато 
развивате своето въведение: 

 Какъв е въпросът, на който отговарям? Какво мога да направя, за да 
пожелаят слушателите ми да разберат неговият отговор? 

 Какво е напрежението, което това послание ще разреши? Какво мога да 
направя, за да почувстват слушателите ми това напрежение? 

 Каква е мистерията, която разрешава посланието? Какво мога да 
направя, за да пожелаят слушателите ми да научат разрешението? 

Вярвам, че всяко послание трябва да бъде организирано около една от тези 
три динамики. Откриването на тази, която най-добре отговаря на вашето 
послание ще ви даде поглед как да подходите към вашето въведение. 
Когато успеете да подредите посланието си около една централна идея 
това прави изборът на подход към въведението много по-лесен. 

Исус прави това през цялото време. „Кой казват хората, че съм Аз?” Това 
със сигурност изважда на яве някои  напрежения. Той постоянно изказва 

твърдения, които са толкова противоположни да очакванията на времето, 
че веднага привличат вниманието на всички. „Блажени нисшите по дух.” 

Това не е правилно. Целта е да бъдеш богат по дух, нали? Притчите 
подчертават напрежението между небесното царство и човешкото царство. 
Какво ще кажете за подобно въведение: „Чули сте, че било казано,… но аз 
ви казвам….?” 

Един ден Исус започва дискусия със следното твърдение: „Истина ви 
казвам, трудно е за богат човек да влезе в небесното царство. Пак ви 
казвам по-лесно е за камила да мине през иглено ухо отколкото за богат 
човек да влезе в небесното царство.” Помните ли реакцията? „Когато 
учениците Му чуха това много се удивиха и попитаха: „Тогава кой може 
да се спаси?” Той ги накара да зададат въпроса, на който Сам желае да 
отговори. 

Ако успешно създавате напрежения в своето въведение ще бъдете успешни 
и в предизвикването на определени емоции. Емоционално заредените 

среди са увличащи. Вие внимавате когато чувствате някакво напрежение. 
Случвало ли ви се е някога да се гмуркате под вода или да скачате с 
парашут? Ако да, то аз е хващам на бас, че сте внимавали много в 
указанията на инструктора. Същото е вярно и когато се изправяте да 



говорите. Напреженията създават внимание. Ако не успеем да създадем 
напрежение нямаме основание да смятаме, че ще привлечем и задържим 
нечие внимание. 

Това е причината, поради която в глава 13 ви предупреждавам да не 
преминавате към секцията НИЕ преди да почувствате, че сте създали 
напрежение, което слушателите ви желаят да разрешат. С други думи не 
предполагайте интерес. Фокусирайте се върху въпросите, на които желаете 
да отговорите докато се убедите, че слушателите ви желаят да получат 
отговор. Иначе сте на път да прекарате 20 или 30 минути от живота си 
отговаряйки на въпроси, които никой не задава. 

Но, както знаете, да грабнете вниманието на своите слушатели чрез едно 
умело подготвено въведение е само началото. Трябва да продължите да ги 
държите увлечени през цялото време. Ето 5 предложения, които ще ви 
помогнат да задържите вниманието на слушателите си и след въведението. 

Правилата на привличането 

1. Проверете скоростта си 

Човешкият ум може да създава думи много по-бързо отколкото устата да 
ги произнася. Това прозрение има огромни последици за комуникацията. 
Джеф Милър, в една статия написана за списанието Leadership, говори за 
ДВМ на комуникатора – думи в минута. Според Джеф средната скорост на 
англоговорещия западняк е 150 думи в минута. „Изследванията са 
показали,” казва Милър, „че изговарянето на малко повече от 150 думи в 
минута добавя елемент на достойнство към нечие послание. По-бързото 
говорене – до 190 думи в минута – са усещани като по-обективно, 
правдоподобно и убедително от по-бавно произнасяното.” 

Резултатът, ако говорите прекалено бавно ще бъдете оценен като 
отегчителен без значение колко значимо е вашето съдържание. Джеф 
продължава и показва, че публичните говорители трябва да увеличат 
скоростта на своето говорене до степен, която превишава нормалната 
скорост на един разговор. Иначе умовете на хората толкова ще изпреварят 
това, което казваме, че разликата във времето ще ги подлуди. Те ще се 
отвлекат в друга посока. Има вероятност да сте били принуден да седите и 
да слушате някой човек, който говори толкова бавно, че да усещате, че 
живота направо е изсмукан от вас. Отново, вероятно проблемът не е бил в 
това, което той е казвал, а  в неговата скорост. 

Вашата ДВМ предава вашият интерес към и страстта ви относно темата. 
Когато някое от децата ми тича из къщата и изговаря безброй думи в 



минута аз съм увлечен още преди да знам за какво говори. Тяхната скорост 
е достатъчна, за да ме накара да вярвам, че имат нещо важно, което да ми 
кажат. Скоростта на вашите думи предават значимостта на вашите думи. 

Ако слушате собствените си записи и откриете, че ви се иска да 
превъртите напред на бързи обороти, може би имате проблем със 
скоростта на говорене. Ако нямате навика да слушате собствените си 
послания тогава имате друг проблем. Повече за това по-късно. 

Аз имам проблем със скоростта на говорене, с който трябва да се 
съобразявам. Но това не е проблемът на бавното говорене. Аз имам 
тенденцията да говоря прекалено бързо. След първата ми проповед в 
семинарията моят професор изтърси: „Анди, ако не намалиш темпото ти си 
напълно безполезен като комуникатор.” Никога не забравих това. 
Всъщност това е едно от малкото неща, които все още си спомням от 
семинарията. Но той беше прав. Една от основните причини да слушам 
собствените си проповеди е да следя за скоростта си. Прекалено бързото 
говорене може да изгуби хората точно както и прекалено бавното. Да не 
споменавам, че това хвърля дикцията ми в хаос. Ако хората трябва да 
мислят внимателно, за да следят това, което казвам те в края на краищата 
ще се откажат. Това е изтощително. В повече от един случай аз съм слагал 
карта в моята Библия, на която е било написано „Забави!” 

2. Забавяй на завоите 

Лесно е да изгубите хората на завоите. Докато преминавате от въведението 
към текста в вашата идея и към приложението дайте на хората някакво 
указание, че правите преход. Нека слушателите ви да знаят, че правите 
преход.  Нека всеки да разбере, че правите преход. Да, току що повторих 
това два пъти. Това е единственият начин да накарате хората да разберат, 
че се придвижвате към различна секция на своето послание. 

Да кажем нещо веднъж не го подчертава. Да го кажем по няколко различни 
начина прави това. Ето един обичаен преход, който аз използвам когато се 
придвижвам от НИЕ към БОГ. 

За наше щастие ние не сме първите, които се чудят за това. Мъжете и 
жените от първи век споделяли нашата загриженост. Толкава, че един ден 
една група дошла при Исус и направо го попитала за това. През 
следващите няколко минути ние ще имаме възможност да слушаме как 
Исус разглежда този проблем. И още веднъж ще ни бъде напомнено колко 
адекватна е Библията за въпросите, с които се сблъскваме днес. 



Ето един начин, по който аз правя прехода между секцията разглеждаща 
текста и неговото приложение. 

Сега, в светлината на всичко това, какво трябва да направим? Как този 
принцип рефлектира върху живота ни? Какво ще направите с него утре 
сутрин когато тръгвате за училище или за офиса? Как би изглеждал той на 
масата за вечеря? Нека да предложа някои неща. 

Забележете, че в този втори параграф аз не предложих някакви 
специфични приложения. Аз просто направих така, че всеки да знае какво 
ще следва. Когато подготвям план аз винаги записвам преходите си както 
направих това тук. Този преходен параграф в моя план ми служи за 
визуално напомняне на нуждата да забавям на завоите. 

Преходите дават на хората възможност да ви догонят. Те дават на 
слушателите възможност отново да се присъединят към дискусията. Те 
може да са ви изгубили поради различни причини, много от които вие не 
можете да контролирате. Но като забавите на завоите добавяйкиизвестна 
пауза в действието, те са в състояние да наваксат. 

3. Водете през текста 

В глава 13 аз отбелязах, че именно в текстовата част на посланието нещата 
започват да буксуват. Моето разбиране е, че текстовата част трябва да е 
най-увлекателната част от посланието. Но това изисква известна работа от 
наша страна. Ето моите пътни правила когато достигнем до увличането на 
хората с текста. 

– Нека слушателите да отворят на един и само на един текст. Можете да 
изведете още няколко на екрана, но не очаквайте слушателите ви да са в 
състояние да ви следват докато препускате през Библията. Изберете един 
централен текст и го поучавайте. За хората е по-добре да разберат един 
стих отколкото да преминат през 4. 

– Не четете дълги секции без да вмъквате коментари. Коментирайте в 
движение. Дори когато става дума за истории не прочитайте цялата 
история, след което да започвате проповедта. Водете хората през текста. 

– Подчертавайте и обяснявайте странните думи и фрази. Мислете за себе 
си като за навигатор или туристически водач. Посочвайте неща по 
пътя,..но продължавайте да се движите. 

– Изразете гласно своето объркване или скептицизъм относно текста. Ако 
обърква вас той обърква и някой от слушателите ви. Ако звучи нелогично 



или непрактично за вас вие не сте единственият. Когато можете да кажете 
какво мислят вашите слушатели те ще ви възприемат като заслужаващ 
доверие и достъпен. 

„Трудно е да повярваме това, нали?” 

„Ако Бог ми беше позволил да изтрия този стих щях да го направя.” 

„Очевидно Исус никога не е срещал вашия шеф.” 

„Ако аз бях един от учениците на Исус на това място бих си тръгнал.” 

„На това място ни се иска да вдигнем ръка и да разкажем някоя тъжна 
история. Все пак ако Бог знаеше през какво сте преминали щяхте да 
получите разрешение да продължите нататък.” 

– Помогнете на слушателите да предусетят главната идея на текста. 

„Добре, пригответе се, ето го…” 

„И след това Той хвърля бомбата.” 

„Тук слушателите на Исус се чудят: За какво по дяволите говори тоя.” И 
тогава Той им казва….” 

– Съзнателно прочетете текста погрешно вмъквайки една дума, която 
означава точно обратното и след това направете пауза и позволете тя да 
бъде осмислена. 

„Както е писано: По-блажено е да получаваш отколкото да даваш.” 

„Мъже, любете жените си така, както обичате себе си.” 

„Чрез постоянство сте спасени.” 

– Накарайте слушателите си да прочетат  на глас някои думи, за да ги 
подчертаете. 

„И истината ще ви…какво? Каква е думата? Кажете я с мен.” 

„Ако изповядваме греховете си Той е верен и праведен да ни… Каква е 
думата. Прости. Да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” 



„Чули сте че било казано: Обичай ближния и мрази неприятеля си. Но аз 
ви казвам… каква е следващата дума? Обичайте. Можете ли да повярвате 
това? Обичайте неприятелите си молете се за тези, които ви гонят?” 

– Обобщете текста с добре обмислено твърдение. Помнете, вие сте дали 
обещание да се обърнете към някое напрежение, чувствана нужда, 
проблем, което сте заявили от самото начало. Убедете се, че времето 
прекарано в текста  наистина прави това. Едно предварително подготвено 
и запомнено обобщаващо твърдение ще направи сигурно, че вие не 
напускате случайно текста без да покажете ясно защо сте избрали точно 
него. Това често се случва в проповеди. Мислим, че сме направили нещата 
ясни понеже сме разглеждали текста в продължение на 5 минути. Но да 
преминем през текста не е гаранция, че ясно сме предали неговата идея. 

„Идеята на Павел е, че понеже Христос ни е простил ние трябва да 
прощаваме на другите.” 

„Йосиф просто направил това, което всеки друг в неговото положение би 
направил ако има увереността, че Бог е с него.” 

„Когато Петър приложил на практика своята вяра той разбрал кой е 
Христос.” 

– Използвайте визуални средства всеки път когато имате възможност. 
Визуалното е увлекателно. Дори лошото. Ако говорите за великото 
поръчение вземете карта. Ако проповядвате за Давид и Голиат донесете 
прашка. Ако обяснявате прозренията на Исус свързани с връзката между 
сърцето и парите покажете пачка банкноти. 

Веднъж проповядвах върху стихове свързани с нашата индивидуална роля 
в Христовото тяло. Донесох няколко големи стъклени контейнери пълни с 
жълта вода и поставих във всеки един от тях гумени човешки части. След 
това покрих всеки с кърпа. Това изглеждаше като филм на ужасите. Когато 
махнах покривките хората мислеха, че частите са истински. Обясних, че 
това е начинът, по който Бог вижда християните, които отказват да 
действат като част от тялото. Разчленените части са грозна гледка. 

Всеки беше увлечен. Отвратен, но увлечен. 

– Не се поддавайте на желанието да споделите всичко, което сте научили 
от своето изследване. Аз винаги имам половин или повече страница 
интересен материал, който харесвам твърде много, за да изхвърля, но не 
желая да го натъпча насила в проповедта си. Ако той не помага за вашето 
пътуване спестете им го. Ако той не помага на слушателите ви да се 



справят с напрежението, запазете го. Все пак вие все още имате да 
покривате секциите ВИЕ и НИЕ. И последното нещо, което искате е да 
пристъпите прибързано към заключението. Едно грубо приземяване кара 
пътниците да се чувстват доста замаяни. Същото е вярно и за 
прибързаното заключение на едно послание. 

Крайната точка: Увлечете слушателите с текста. Надейте просто да го 
четете или да преминавате през него. Не се увличайте в дребнавости. Ние 
искаме хората да обикнат Божието Слово. Увлечете ги с него. 

4. Добавете нещо неочаквано в пътуването. 

Неочакваното винаги е увлекателно. Винаги. Ако сте виждали някой да 
припада по време на служба или пък да прелита птичка знаете за какво 
говоря. Когато се случи нещо необичайно всеки е заинтересуван. Така че 
защо да не използвате тази максима за ваша полза? Планирайте нещо 
необикновено. 

Не много отдавна Джеф Хендерсън, пастирът на нашето събрание в Букен, 
използва тази максима по забележително изобретателен начин. Църквата в 
Букен получва видео послания. Обикновено там няма жив говорител, 
хората гледат видео. Но има случаи, в които се нуждаем някой да говори 
на живо. Първата неделя от годината беше един от тези случаи. 

Джеф предложи да открие годината с едно послание озаглавено: 
„Прекъснат живот.” Тъй като темата беше прекъсването ние решихме да 
инсценираме такова. Службата започна както обикновено. След 
откриването екранът оживя и аз започнах да проповядвам. Пет минути по-

късно Джеф и неговият екип инсценираха прекъсване на захранването. 
Всичко изгасна, включително и екранът. В този момент Джеф пристъпи 
напред и проповядва едно удивително послание за това какво правим 
когато нашият живот бива прекъсван. Всеки беше увлечен. Беше 
невероятно. Всъщност беше направено толкова добре, че половината 
публика наистина повярва, че електричеството е спряло  и Джеф просто е 
имал едно готово послание, което да сподели. 

Признавам, че това е доста крайно. Но има много неща, които можете да 
направите без да прекъсвате електричеството, за да предизвикате 
предвидимостта на обкръжението, в което говорите. Визуалните ефекти 
имат същия ефект. Така че правете интервюта, подкачете някои хора от 
събранието, поканете някой човек на сцената, накарайте някой да рисува 
докато вие говорите. Една сутрин аз седна зад пианото и изсвирих една 
кратка песен, която бях написал и която подчертаваше идеята на 
посланието. Беше ужасно. Но всички бяха заинтересувани. 



Мога да си представя, че сте пропускали много възможности да приложите 
този принцип просто понеже не сте говорили за него. Били сте доволни да 
имате своя план. Кой има допълнителна енергия да планира нещо 
неочаквано? Ето едно предложение. Накарайте някой друг да мисли за 
това. В началото на следващата серия съберете екип, дайте им основната 
идея, върху която ще говорите и след това ги натоварете със задачата да ви 
помогнат да направите нещата интересни. Предположението ми е, че те ще 
дойдат при вас с един куп наистина лоши идеи, поне една от които може да 
бъде преработена в наистина добра. След време те ще придобият усет за 
това с какво се чувствате удобно и какво не работи за вас. В края на 
краищата търсете възможности  да въведете нещо неочаквано. Никой няма 
да го очаква. 

5. Поемете по най-прекия път 

Накратко, бъдете директни. Вашите слушатели трябва да знаят къде 
отивате от самото начало на пътуването. Без съмнение вие сте изпитвали 
объркването  да слушате 10 или 12 минути представяне и да си мислите: 
„Накъде води всичко това?” Спрете и помислете за това за момент. 

Ако имахте смелостта да се изправите и да изкрещите към комуникатора: 
„Ей, приятелю, какво искаш да кажеш с всичко това?” щяха да се случат 
две неща. Е, може би три, ако броите и това, че щяха да ви изхвърлят. 
Първото е, че комуникатора би се учудил, че вие не знаете. Понеже в 
неговият ум е напълно ясно какво иска да каже със своето послание. 
Второто нещо, което би се случило е той да ви каже точно какво иска да 
сподели, на което вие бихте отговорили: „Е, защо тогава не ни го казахте в 
самото начало?” 

Какво правя аз с това? Направете грешката да бъдете прекалено директен 
когато става дума за ориентация на слушателите ви по отношение на 
въпроса, на който искате да отговорите, напрежението, с което искате да се 
справите или мистерията, която да им помогнете да разрешат. Стигнете до 
това по-скоро отколкото смятате, че е необходимо. Бъдете по-конкретни 
отколкото мислите, че трябва. И го повторете повече пъти отколкото 
мислите, че е нужно. Те трябва да знаят за какво говорите. Те трябва да 
знаят накъде вървите веднага щом започнете да говорите. Колкото по-

дълго ги държите в неведение толкова по-голям е рискът да ги изгубите. 

В колежа изучавах журналистика. Това може да ви изненада. Надявам се 
да не е така. Имах един професор на име д-р Дейвис. Той беше велик. Едно 
от любимите му неща, беше да извика някой студент отпред, да прочете 
началния параграф на неговата история и да попита: „Какво се опитвш да 
кажеш тук?” В повечето случаи студентът под обстрел казваше една 



съкратена и ясна версия на това, за което говори. Тогава д-р Дейвис му 
връщаше лиса и казваше: „Тогава кажи го.” 

И аз като вас съм слушал прекалено много послания, на които съм искал да 
се изправя и да кажа: „Какво се опитваш да кажеш?” Сигурен съм, че те 
знаеха. Но аз не знаех. И те не ми помагаха. Те танцуваха около своята 
основна идея, но по някаква причина не я казваха ясно. Много объркващо. 
По-лошо, те нямаха и представа за объркването, което създаваха в 
слушателите си. Като правило, по-добре е да кажете на своите слушатели 
за какво ще говорите преди да започнете да говорите за него. Иначе те 
няма да имат контекст за информацията, която им предлагате. 

Ако говорите върху тема или разказ, които изискват по-индиректен подход 
направете услуга на слушателите си и им кажете, че разбирате, че 
посланието не им е ясно. Простичкото: „Останете с мен, всичко, което 
казвам води нанякъде” ще позволи на всички прекалено праволинейни 
хора да се успокоят. Да въведем определена тема през задната врата е 
прекрасна техника за комуникация. Но това изисква да сте усвоили 
изкуството да запазите вниманието на слушателите си докато ги водите в 
тъмното. Ако имате доверието на слушателите си те ще вярват, че вашата 
изглеждаща случайна информация накрая ще придобие цялостен смисъл. 
Но за обикновения комуникатор, директния подход е по-добър. 

Слушайте и се учете 

Някои комуникатори са естествено по-увлекателни от други. Но всички 
можем да станем по-добри. Вие можете да станете по-увлекателен. 
Следващия път когато слушате някой човек, на когото просто не можете да 
се наситите запитайте се защо това е така. Защо е толкова лесно да ги 
слушаме? Какво правят или не правят те, което кара времето да лети и 
информацията толкова достъпна? И следващия път когато усетите, че 
броите плочите на тавана или разгръщате напосоки Библията си в очакване 
говорителят да спре да говори задайте си същия въпрос. Направете списък 
на всичко, което те правят погрешно. Запитайте се какво би трябвало да 
направят, за да работи посланието им. Пренапишете посланието им по 
начина, по който те би трябвало да го поднесат. След това идете при тях и 
им го дайте. Те ще оценят това. Вероятно ще ви поканят на вечеря. 

Запомнете, слушането не прилича на четенето. Ако четете и се 
разконцентрирате можете да се върнете и да прочетете пасажа отново. Но 
ако се изгубите в едно вербално представяне има вероятност да си останете 
изгубен до самия край. Така че направете необходимото, за да останат 
слушателите ви с вас. Вашето послание е важно. Освен това вие сте 
прекарали часове в подготовката му. Не оставяйте хора да стоят на гарата, 



качете ги преди да потеглите. И не ги губете при преходите, намалявайте 
скоростта. И, моля ви, не ги оставяйте да се изгубят по средата на текста. 
Водете ги през Писанията. Поемете някои рискове. Опитайте нови неща. 
Увлечете слушателите си. 

 Увлечете слушателите си. 
 Увлечете слушателите си. 
 Увлечете слушателите си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАМЕРИ СВОЯ ГЛАС 

Какво работи за теб? 

Може би от самото начало се чудите: Дали това е просто един начин да се 
комуникира? Не говори ли Анди всъщност за неговия собствен стил на 
комуникация? Не трябва ли да развием свой собствен стил и подход? 

Всеки път когато говоря за комуникация ми задават подобни въпроси. Така 
че нека да поговорим за стила. 

Много е писано за необходимостта да бъдеш себе си като комуникатор. Аз 
съм съгласен. Автентичността говори изключително много. 
Автентичността покрива много комуникациони грехове. Ако един 
комуникатор е искрен и печели доверие мога да се примиря с много неща. 
Но ако реша, че наблюдавам нечие сценично представление, нещата 
приключват. Предполагам, че същото се отнася и до вас. Аз искам да чуя 
вас не най-доброто ви представление или имитация на любим 
комуникатор. 

Обичам това, което казва Чък Суиндол: 

Знай кой си. 

Приеми кой си. 

Бъди, който си. 

Мисля, че това е чудесен съвет за мъж, който иска да имитира Рик Уорън 
или за жена, която прави опит да бъде следващата Бет Муур. Но „да 
бъдеш, който си” може да се превърне в извинение. Моят стил може да се 
превърне в димна завеса за неопределен брой лоши комуникативни 
навици. През годините съм чувал прекалено много проповедници да 
изиграват картата със стила отказвайки да положат какъвто и да е опит да 
се справят по-добре. Отегчителността не е стил. Отегчителността е 
отегчителност. Объркването може и да е стил. Но то продължава да бъде 
объркващо. Всеки от навиците ни за комуникация, както добри така и 
лоши, са част от нашия стил. Но лошите навици трябва да бъдат 
елиминирани от стила ни, а не да бъдат защитавани като част от него. 
„Бъди, който си,” да използваме израза на Чък, не е извинение за лоши 
комуникативни умения. Това е едно наставление да бъдем тези, които Бог 
ни е направил вместо да се опитваме да бъдем този, който Бог е направил 
някой друг. Това не е същото като да кажем: 

Знай, че посланията ти са прекалено сложни. 



Приеми, че говориш прекалено сложно. 

Бъде сложен! 

Или 

Знай, че не си увлекателен. 

Приеми, че не си увлекателен. 

Бъди безинетресен! 

Бъди този, който си. Но бъде най-добрият комуникатор, който е възможно 
за теб да бъдеш. За да бъдеш такъв трябва да си готов да пожертваш това, 
с което се чувстваш удобно – което е станало част от твоят стил – заради 
по-голяма ефективност. След време тези промени ще се превърнат в част 
от твоя стил. Може би няколко примера ще са от полза. 

Принцип и стил 

Преди година един много известен комуникатор минаваше през града ни, 
така че аз го поканих на гости. Този човек си изкарва прехраната като 
пътува и говори. Тиража на книгите му се изчерпва за 18 до 20 месеца. Той 
ми каза, че една година е говорил над 400 пъти. Говори навсякъде – от 
ученически лагери до библейски конференции и съживителни събрания. 
Той е творчески, забавен и естествено увличащ. 

Докато седяхме в кухнята и си говорехме стигнахме до въпроса за 
комуникацията. Той започна да ми задава въпроси за това кога и как се 
подготвям. Обичайни пастирски въпроси. Усетих, че може би е отворен за 
някои нови идеи, така че потърсих възможност да го споделя. „Мисля, че 
мога да ти помогна с нещо,” казах аз. 

Той се усмихна: „Наистина? С какво?” 

Аз продължих: „Забелязах в начина ти на комуникация един модел, който 
може би сам не осъзнаваш. Когато достигнеш до частта на твоето послание 
свързана с Библията винаги усещам едно спадане на убедителността. 
Сякаш си двама различни комуникатора. В началото и в края ти си забавен, 
практичен и увлекателен. Но щом достигнеш до текста ставаш малко 
наставнически. И, честно казано, не мисля, че свързваш своята тема с 
избрания текст особено добре.” 

Той се усмихна още веднъж. „Забелязал съм това,” каза той. Помолих го да 
извади посланието, което наскоро го бях чувал да споделя. Той го носеше в 



себе си и смяташе да го използва отново следващата вечер в друг град. 
Подобно на повечето проповедници когато достигаше до текста той 
смяташе, че трябва да покрие 3 или 4 точки. В този случай имаше 4. Така 
че аз му предложих да ги сведе до една. Очите му казваха всичко. Как ще 
успея да запълня времето? Уверих го, че това няма да е проблем. Той се 
засмя: „Прав си. Това никога не е проблем.” Прекарахме около 30 минути 
реорганизирайки посланието му около една точка вместо около 4. Докато 
привършихме неговата нервност се беше сменила с въодушевление. „Ще 

ми се някой да ми беше казал това преди много време.” 

Той ми позвъни след два дена. „Мина чудесно,” каза той. „Чувствах, че 
увлечението ми всъщност нарасна когато достигнах до текста. Много по-

лесно е да говоря по този начин. Не мисля, че дори веднъж използвах 
записките си.” 

Ето моята идея. Той не беше променил стила си. Просто беше прибавил 
един принцип – 1 идея е по-добра от 4. Той не беше престанал да бъде себе 
си, просто беше адапритал един подход. И по собствените му признания 
той имаше нужда да направи това. Той признаваше, че начина, по който 
подхожда към текста  всъщност работи против неговия стил. Но 
промяната, която направи не беше опит да копира или да подражава на 
някой друг. Всъщност самият той е комуникатор на когото мнозина други 
комуникатори се опитват да подражават. Подобно на повечето от нас той 
беше наследил един стил на комуникация, от който се беше постарал да се 
отърве. Последната отломка от него беше плана от 4 точки, всяка от които 

получава еднаква тежест. 

Имам и друг приятел, не толкова известен, който поради особената си 
компетентност в определена област е много търсен относно църковното 
ръководство. Мисля, че съм слушал всяка лекция, която е изнасял по този 
предмет. Но аз забелязах два лоши навика. Той рядко правеше преходни 
твърдения. Поради това беше почти невъзможно човек да разбере кога 
сменя темата или се придвижва към следващата част. Изведнъж 
осъзнаваш: „О, той говори за нещо различно.” Той оставяше на 
слушателите си да направят връзката. Подобно на повечето лоши 
комуникативни навици той изобщо не съзнаваше какво прави. Искам да 
кажа докато не ме помоли за критика. Толкова уважавам този човек, че 
смятам за смешно да го критикувам за каквото и да е. Но го преодолях. 

Преминахме през един от неговите планове и аз начертах линия между 
различните секции и казах: „Преминаваш прекалено бързо през тези 
линии. Трябва да намалиш и да ни кажеш, че преминаваш към следващата 
секция. Иначе губиш слушателите си при преходите.” Отново, това 
нямаше нищо общо с неговия стил. Аз просто посочих един принцип на 



комуникация. По-точно, намали при преходите. Когато преминаваш от 
една тема към друга в своето послание добави няколко преходни 
изречения, така че хората да са в състояние да те следват. 

Другият му лош навик беше, че завършва посланията си прекалено 
внезапно. Обясних му го като казах, че начина, по който завършва прилича 
на паркиране на кола, което е толкова рязко, че те изхвърля през 
прозореца. Без каквото и да вербално или невербално предупреждение той 
би казал: „Нека да се помолим.” Това е момента, в който разбираш, че е 
приключил. Няма нищо, което да подсказва това. Няма сигнали, че той 
завършва своето послание. 

„Нека да спираме по-бавно,” казах аз. „Запиши завършващите си мисли, 
така че да не се налага да мислиш прекалено много за това какво ще 
кажеш. По този начин можеш да се концентрираш върху скоростта и 
емоциите на момента.” Другото нещо, което му предложих беше да 
направи пауза след своето завършващо изречение преди да прикани към 
молитва. 

Той беше толкова благодарен. След като прослуша отново някои от своите 
послания той ми се обади и каза: „Разбирам какво имаш предвид. Мисля, 
че толкова съм свикнал с моят материал, че не мисля за преходите. И със 
сигурност си прав за начина, по който завършвам. Той е прекалено рязък.” 

Това са дребни подобрения, които по никакъв начин не оказват влияние 
върху стилът му на комуникация. Той нямаше нужда да променя своя 
стил. Просто трябваше да подобри някои неща. 

Един от най-трудните разговори, които съм водил някога беше с един 
проповедник, който никога не се вместваше в определеното му време. 
Когато това се случи работех за баща ми. Последният път когато този 
човек беше проповядвал при нас бяхме много ясни относно времевото 
ограничение и че няма място за грешки поради проблеми с паркирането. 
Той каза, че разбира и след това просрочи и двете служби с по 20 минути. 

Изкушението, разбира се, беше просто да не го каним отново и да оставим 
това да сложи край на всичко. Но аз исках той да знае защо няма повече да 
бъде поканен. Така че го заведох на обед. Бях на 35, а той в края на 50-те 
си години. Аз бях студентски пастир. Той пътуваше и говореше по цялата 
страна. Името му беше известно. Аз все още водех деца на игри през 
почивните дни. По средата на обеда му казах, че повече няма да 
проповядва при нас и защо. Той беше удивен. Попитах го дали някой 
някога му е казвал, че има репутация, че просрочва времето си и създава 
хаос в програмите. Не, никой не му беше казвал. Защитата му беше: 
„Когато говоря аз вярвам, че съм воден от Светия Дух. Просто се оставям 



на водителство.” Смирено му казах, че не приемем това. След това 
обясних, че вярвам, че Светия Дух работи във всичко, което се случва в 
дадена неделя сутрин: класовете за деца, за младежи, планирането на 
паркинга и т.н. Освен това аз вярвам, че Светия Дух действа и в 
планирането ни когато подреждаме службите през седмицата и че той 
всъщност действа срещу Светия Дух. 

На това място той започна донякъде да се защитава. Аз бих направил 
същото. 

Докато все още говорехме за това аз продължих като му казах, че 
всъщност посланието му би било много по-ефективно ако го беше 
съкратил. До времето когато достигнахме до заключението всеки вече 
мислеше за времето, децата или обяда. Той последователно пропускаше 
оптималния прозорец, в който да изложи своята идея. В два случая ние 
трябваше да съкратим последната песен понеже службата се проточи 
прекалено много. Казах му за това и го попитах как мисли, че се чувстват 
музикантите, които са прекарали часове в подготовка. 

Когато свърших той беше готов да напише извинение. Казах му, че не е 
необходимо. Това, което не му казах беше, че всички бяха толкова 
разочаровани от него, че не съм сигурен, че някога ще бъде отново приет. 
Последното, което чух за него беше, че той продължава да пренебрегва 
часовника. И това е грубо. 

Не отхвърляйте принципите на комуникация като защитавате стила. Ако 
искате да бъдете ефективен комуникатор трябва да позволите на 
принципите на комуникация да формират стила ви. В края на краищата 
принципите стоят над стила. Например когато през 1984 учех в семинария 
професора ми по еврейски език беше помолен да проповядва. Той беше 
новак в училището. Беше млад, наперен, надменен и, както можете да си 
представите, не особено обичан. Остана там само две години преди да го 
помолят да се премести. Когато  разбрах, че той ще проповядва в 
семинарийската църква аз почти не ходех там. 

За четирите години в семинарията имаше само едно негово послание, 
което запомних. Но това нямаше нищо общо със стила или убедителността 
му. И двете липсваха. Той беше сух, четеше проповедите си и почти не 
поддържаше очен контакт със слушателите. Стоеше зад амвона през 
цялото послание. И за капак на всичко поучението му беше от Стария 
Завет като четеше от своя еврейски текст, който ние всички тълкувахме 
както можехме. Но въпреки, че всичко работеше срещу него този ден аз 
запомних неговото послание. Защо? Понеже той имаше една и само една 
точка. И той я представи така, че нямаше начин да не я разберем. Той не я 



илюстрира с пример. Не използва никакви визуални помагала. След него 
не се появи никой, който да подсили идеята с подходяща песен. Той ни 
каза от самото начало за какво ще говори и след това го повтори около 
половин дузина пъти докато преминаваше през своя текст. Неговата идея 
беше: „Бог дисциплинира непокорните.” Текста беше 3 Царе 13, една от 
най-странните истории в Библията. Едно от най-незабравимите послания, 
които някога съм чувал. 

Недостатъците на стила моят професор компенсира повече от достатъчно 
чрез яснота. Той беше решил да сподели една единствения идея и я 
сподели. Имали сме много проповедници в същата църква. Някои от тях 
бяха доста известни. Не мога да си спомня и едно единствено нещо, което 
те са казвали. Но човекът, който вероятно беше най-непопулярния в цялото 
училище представи незабравима идея. Поуката – яснотата е по-важна от 
стила. Яснотата е по-важна от почти всичко останало. 

Изправете се срещу факта 

Не защитавайте лошите навици на комуникация като казвате: „Е, това 
просто не е моят стил.” Нека да сме честни, за мнозина комуникатори 
„стил” означава комбинация от лоши навици. Навици, които те дори не 
осъзнават, че имат. Навици, които са ги формирали като комуникатори и са 
формирали тяхната репутация. Не се крийте зад стила, за да извинявате 
липсата на яснота. Моля ви, не използвайте стила като извинение да не 
увлечете своите слушатели. 

Мислете за това по следния начин. Какво ще стане ако дойда при вас и ви 
кажа: „Ако започнеш да правиш следните четири неща когато говориш 
броят на слушателите ти ще се удвои за един месец. Не само това, личният 
ти доход също ще се удвои.” Не би ли пробвал? Или ще погледнеш в 
списъка си и ще кажеш: „Ами, не знам. Не се чувствам напълно удобно с 
това. Това не е моят стил.” 

Какво ще стане ако имаш 16 годишен син, който ти каже, че ще дойде на 
църква за последен път, след което си събира багажа и се изнася. И ако 
през нощта ти се яви ангел и каже: „Можеш да докоснеш сърцето на сина 
си ако направиш точно каквото ти кажа. Отиди на тавана и намери старата 
му кутия с Lego. В Неделя проповядвай върху една единствена точка: 
„Христос дойде, за да направи мост за откъснатите.” През цялото време 
докато проповядваш прави мост използвайки неговото Lego.” Зная, че това 
е пресилено. Зная обаче че някой, който чете тази книга ще намери един 
конструктор и следващата Неделя ще направи мост. 



Ако това наистина ви се случи сигурен съм, че няма да отговорите 

казвайки: „Но аз не съм добър с визуалните илюстрации.” Нито пък ще 
кажете: „Не мога да направя това в мята църква понеже би означавало, че 
трябва да махна амвона.” Ако наистина вярвате, че ако излезете от 
комфортната си зона в неделя сутрин ще докоснете сина си вие ще го 
направите. Ако не сте готови за това може би трябва да четете друга книга. 

Моля ви не пропускайте това. Следващата неделя някой блуден син или 
дъщеря може да влезе и да седне на последния ред в църквата ви давайки 
на Бога един последен шанс. И е напълно възможно някъде в градът ви 
някой баща или майка да се молят като луди нещо значимо да се случаи в 
сърцата на техните деца. Зная, че бихте били готови да опитате някои нови 
и необичайни неща, за да достигнете собствения си син или дъщеря. Бихте 
ли го направили, за да достигането и до чуждите? 

През последните 4 години ние имаме голям наплив от хора в средата на 
своите 50 и 60 години. Знаете ли защо идват? Понеже сме достигнали 
техните пораснали деца. Нашият „стил” не е задължително техния „стил,” 

но те са готови да направят промени, за да бъдат в църква заедно с  децата 
си – деца, за които не са били сигурни, че някога ще се интересуват от 
църква. Те са променили своя стил, за да могат да се покланят със своите 
деца. Няма ли и ние да сме готови да пременим своя стил, за да достигнем 
техните деца? Отегчителния, объркващия, сложния, разхвърляния и сухия 
са все стилове на комуникация. Но това не са стилове, които си заслужава 
да защитаваме. Те са стилове, които трябва да бъдат изоставени. 

Цел и стил 

В глава 11 ви предизвиках да определите целите си както комуникатор и 
след това да изберете подход, който помага за осъществяването им. Сега 

ви предизвиквам да развиете стил, който също помага на целта ви. Ако 
целта ви е да променяте животи тогава трябва да развиете стил, който 
осъществява тази цел. Както вероятно знаете църквите са известни с това, 
че имат написани цели, които висят на стените им, но по никакъв начин не 
са подкрепени от това, което действително се прави. По подобен начин аз 
съм слушал десетки проповедници и учители, които казват, че целта на 
тяхната комуникация е да променят животи, но чийто стил не подкрепя 
тази цел. Ако не сте готови да направите промени заради своята цел тогава 
е ясно едно: вашата цел е различна от променени животи. Целта ви е да 
продължите да правите това, което винаги сте правили, да правите това, 
което ви е удобно да правите. 

Помислете за миг за някои от комуникаторите, които са привличали 
вниманието на евангелската общност в Америка през последните години: 



Роб Бел, Тони Евънс, Луи Гиглио, Бил Хайбълс, Бет Муур, Рик Уорън и Ед 
Янг. Те имат някои общи неща. Но те се качват на платформата със своите 
уникални стилове на комуникация. Всички те са увлекателни. Но не 
всички са забавни. Всеки един води слушателя до някаква идея с 
приложение. Но те достигат до това по различни пътища. Те всички са 
посветени на Писанията. Но начинът, по който подхождат към Писанията е 
различен. Някои са емоционални, а други са по-спокойни Ед, Луи и Роб 
често използват визуални помагала. Другите не го правят. Бил се чувства 
удобно с манускрипт. Роб е добър в запълването на празнини. Лиу се 
чувства удобно когато не знае точно за какво ще говори докато не излезе и 
не види слушателите си. 

Няма един единствен правилен стил. Но има принципи, които всеки един 
от тези хора използва. Всеки има малко по-различен подход от останалите. 
Но те всички комуникират, за да донесат промяна. Всеки е избрал стил, 
който съответства на неговата личност. Но всички те се свързват с 
различни слушатели. 

Две посоки 

В търсенето си на ефективен стил вие трябва постоянно да си задавате два 
въпроса: 

1. Какво работи? 

2. Какво работи за мен? 

Първият въпрос ще ви накара постоянно да се оглеждате за нови принципи 
и методи на комуникация. Той ще ви накара да се чудите защо определени 
комуникатори са толкова увлекателни, а други не са. Той ще ви държи 
отворени за нови идеи. Той ще ви мотивира да бъдете доживотен ученик в 
областта на комуникацията. Надявам се, че той също ще ви даде 
допълнителни насоки относно това какво работи. 

Вторият въпрос ще ви мотивира постоянно да оценявате и пробвате своето 
представяне. То ще ви кара да слушате и (ако наистина си търсите 

наказание) да гледате собствените си послания. Хауърд Хендрикс казва: 
„Опита не ви прави по-добри. Единствено оценения опит ви прави по-

добри.” Докато бях в семинарията преподавах в неделното училище на 
ученици. Записвах всяко от посланията си и неделя вечер обикалях с 
колата слушайки записите. Все още слушам посланията си. Един път 
изслушах записите на всичките три служби. Помня как както дете стоях до 
баща си докато той гледаше своите видеозаписи. 



Не много отдавна слушах да проповядва  човек, който правеше пауза 
между всеки 5 или 6 изречения. Просто спираше да говори. Само за една 
или две секунди. Но това се случваше през цялото му послание. Знаех 
какво прави той. Мислеше. Това беше изключително разсейващо. То 
предава несигурност. Вярно е, че всички ние сме донякъде несигурни, но 
последното нещо, което трябва да направим е да демонстрираме това всеки 
път когато се изправим да говорим. Докато го слушах през ума ми 
преминаха две мисли: Хващам се на бас, че никога не е гледал видео, на 
което говори самият той. И второ, това е нещо, което той може да поправи, 
стига да го осъзнае. 

Никога няма да разберете какво работи и какво не като слушате 
небрежните забележки на своите довереници. Нито пък брачният ви 
партньор ще ви помогне особено. Ако искате да станете по-добри трябва 
сами да слушате себе си и да искате конструктивна критика. Нито едно от 
тези неща не е забавно. С много по-голямо желание бих слушал вашите 
записи вместо моите. 

Открийте какво работи. Открийте какво работи за вас. Това е  

единственият начин да се превърнете в дарът за света на проповядването и 
поучението, който Бог желае да бъдете. 

Открийте собствения си глас. 

 Да бъдем себе си не е извинение за лошите комуникативни навици. 
 Бъдете себе си. Но бъдете най-добрият комуникатор, който вие 

можете да бъдете. 
 Постоянно си задавайте въпросите: Какво работи? Какво работи за 

мен? 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАПОЧНИ ОТНАЧАЛО 

Каква е следващата стъпка? 

Събота следобед е. Току що проверих два пъти word документа наречен 
Pause #1/forty-one Days.” Утре сутрин започваме нова серия от 4 
проповеди. Работя върху нея вече месец. Всъщност, вече съм завършил 
първите три послания. И се чувтвах много добре като си мислех за нея 
само до преди няколко минути кдоато не прочетох плана си за утре сутрин. 
Не бях го поглеждал откакто го приготвих преди три седмици. Всъщност 
само си мислех, че съм го завършил понеже сега ми изглежда прекалено 
груб. Прекалено дълъг. Пълен с прекалено много идеи. Избрал съм идея. 
Но тя не е особено докосваща. Няма едно единствено нещо, което да 
държи всичко заедно.  Вместо това има много неща. Имам да върша още 
работа. И не съм сигурен откъде да започна. 

За щастие разполагам с план, който ще ми помогне да стигна от там където 
се намирам до там където искам да стигна. Не винаги е било така. Но 
преди няколко години открих две неща, които ми помагат да се придвижа 
отвъд объркването и сложността, които често съпътстват подготовката. И 
след като прочетох плана си за трети път със сигурност мога да кажа, че се 
нуждая от малко помощ. Това послание не отива на добре. 

След 2 часа и 20 минути се чувствам много по-добре. Може би все пак 
няма да се наложи утре да се преструвам на болен. Всъщност съм доста 
въодушевен за посланието. Винаги е така когато открия идея и изградя 
всичко около нея. Но понякога засядам и не съм в състояние да продължа 
нататък. Да си заседнал е плашещо място, на което да бъдеш за хората с 
работа като моята. Особено в събота вечер. 

По лице 

Всички засядаме от време на време. Истината е, че съм засядал често. Под  

засядане аз имам предвид, че дълбоко в себе си разбирам, че продължавам 
да добавям информация, но тя всъщност не води до никъде. Разбирам, че 
съм заседнал когато имам няколко страници със записки, но не и основна 
идея. Зная, че съм заседнал когато нищо от това, което съм написал или 
намерил не ме докосва. Зная, че съм заседнал когато това, което съм 
смятал за чудесна идея изведнъж се разпилее в три или четири различни 
посоки. 

За тези от нас които комуникират всяка седмица да заседнат може да е 
ужасяващо. Неделите идват без значение дали ние имаме нещо важно, 
което да кажем или не. Хората ще се появят очаквайки да чуят нещо, което 



никога по-рано не са чували. Някои от тях дори ще доведат приятели. Не 
можем да си позволим да останем заседнали за дълго време. 

Какво правите когато засядате? 

Първото нещо, което аз правя когато заседна е да се моля. Но аз нямам 
предвид една бърза молитва Помогни ми, Господи, неделята идва. Когато 
заседна аз ставам от бюрото си и се отправям към скришната си стаичка. 
Буквално. Ако съм в офиса отивам в ъгъла, който съм избрал за скришна 
стаичка когато съм извън къщи. Падам на колене и напомням на Бога, че 
това е била Негова идея, не моя. Той ме е призовал за доброволец. 
Изповядвам, че всяка възможност да отварям Словото Му пред хората 
идва от Него и че всичко полезно, което някога съм казвал е от Него. 

Нищо от това не е ново за Бога. Напомням Му го от години. 

След това питам Бога да ми покаже дали има нещо, което Той иска да каже 
за да ме подготви за това, което иска аз да комуникирам към нашата 
общност. Предавам своите идеи, плана си и своята тема. След това оставам 
на това тихо място докато Бог успокои сърцето ми. Това може да стане за 
няколко минути. Може да отнеме и много по-дълго време. Понякога не се 
променя нищо освен нарастването на моето напрежение. Понякога наяве 
излизат неща от личния ми живот, за които трябва да се погрижа. Това 
винаги е забавно. Сякаш времето е избрано погрешно. Но когато 
напрежението е високо Бог определено има нераздвоеното ми внимание. 
Много пъти когато се моля получавам прозрение за някоя идея, която дава 
яснота на посланието ми. 

Не зная защо Бог избира да работи по този начин в живота ми. Но зная 
резултата. Постоянно ми е напомняно, че не моето образование, прозрения, 
или навици на изучаване променят животи. АЗ-НИЕ-БОГ-ВИЕ-ВИЕ е 
полезно, но само по себе си не носи промяна. В края на краищата Бог е 
Този, Който дава сили на хората да се променят. Светия Дух отваря очите 
на сърцето. Нашият Спасител дава на мъжете и жените смелостта да 
обичат и прощават. Аз, подобно на вас, съм просто говорител. Да заседна е 
един от начините Бог постоянно да ме държи в съзнание н този факт. 

Ако не спра, за да се помоля напрежението да завърша посланието ще 
надделее над стремежа ми да представя нещо свежо и ясно пред 
слушателите. Когато пренебрегна импулса да се моля откривам, че просто 
предавам информация вместо да създам едно лесно за следване пътуване за 
слушателите. Може би си мислите: Е, не се ли молиш преди да започнеш да 
изучаваш? Молитвата последното убежище ли е? Не. Моля се преди, по 
време и след! Казвам ви какво правя когато заседна. 



Списъкът 

В случаите когато излизам от скришната си стаичка с мир, но без нови 
идеи аз преминавам към втората фаза на това как отново да се придвижа 
напред. Обаждам се на някой от другите проповедници и им предлагам те 
да проповядват. 

Всъщност не, не правя така. 

Ако все още ми липсва яснота аз се връщам към основите. Изваждам 
доверения си списък с въпроси и започвам отначало. Да започна отначало 
не означава да изхвърля всичко, което съм направил до този момент. Но 
вместо да се опитвам да въведа ред в океана от думи аз се фокусирам 
върху отговорите на 5 въпроса Те ми помагат да сортирам множеството 
идеи и ме довеждат до тази, около която трябва да организирам своето 
послание. Когато имам кратък отговор на тези 5 въпроса организирането 
на материала е лесна работа. 

1. Какво трябва да знаеш? 

Ние говорихме за това в глава 12. Колкото и посветен да съм на 
организирането на посланието около една единствена идея за мен все още 
е лесно да се отклоня при подготовката си. Така че трябва да спра, да стана 
от бюрото си и да помисля в светлината на това, което см открил от 
текста и прозренията, до които съм достигнал междувременно какво е 
едното нещо, което трябва да знаят хората? Това е моментът, в който аз 
обикновено ставам от стола и правя разходка до паркинга. 

Да се насилим да отговорим на този въпрос вероятно означава, че голяма 
част от това, с което сме сложили на екрана на компютъра няма да намери 
място в посланието. Това може да бъде ужасяващо. Може би 
обезкуражаващо. Може да чувствате, че сте пропилели много време. Но не 
е така. Винаги има следваща седмица. Освен това откриването на едното 
нещо обикновено изисква да се сблъскаме с дузина други неща. Това 
просто е част от процеса. Истинският въпрос е имате ли дисциплината да 
се придържате към своята една идея и да не се опитвате да напъхате всичко 

в своето послание. 

След това, разбира се, има страх от Как ще запълня цялото време? Не се 
бойте, вие едва сте отговорили на първия въпрос. И ако сте като повечето 
комуникатори запълването на времето вероятно не е особено голям 
проблем. Ако се безпокоите по-малко за това как да запълните времето и 
се фокусирате повече върху това как да изградите посланието си около 
една ясна и убедителна идея ще спечелите и на двата фронта. Вие ще 



запълните времето, но дори повече от това, ще държите слушателите си 
увлечени през цялото време. 

Бъдете честни. Какво е едното нещо, което трябва да предадете? 

2. Защо хората трябва да знаят това? 

Това е въпрос, за който малцина комуникатори отделят време да отговорят. 
И това е твърде лошо. Понеже когато отговорите на този въпрос ще дадете 
причина на слушателите си да продължат да ви слушат. Ако не му 
отговорите вие предполагате, че съществува ниво на интерес, което 
всъщност може и да липсва. 

В много християнски кръгове съществува приемане, че ако Библията казва 
нещо това е достатъчно. Нямаме нужда от защо, а просто от какво. Това 
работи за определен процент християни. Но това не работи за другата 
половина и изобщо не работи за хората, които не виждат Библията като 
авторитет. 

Нека да перифразирам въпроса: 

 Какво става с един човек, който никога не открива истината или 
принципа, за който желаете да говорите? 

 Какво е заложено на карта при тези хора? 

Когато открия защо стоящо зад какво аз започвам да се чувствам 
въодушевен от предмета. Когато имам отговор на този въпрос осъзнавам 
колко важно всъщност е посланието. Това е източникът на бремето. Все 
пак много е заложено на карта. 

Помислете за последния път когато сте говорили. Защо е важно това 
послание? Защо някой трябва да го приеме насериозно? Защо слушателите 
ви трябва да знаят това, което им казваме? Казахте ли им по някое време 
защо това, което говорите е важно? 

Почти във всяко послание, което говоря аз ще кажа: „Ето защо това е 
важно…” Често ще го разбия на части. „Ако сте тинейджър ето защо 
трябва да слушате внимателно тази сутрин. Ако сте женен/омъжен този 
принцип може да окаже голямо отражение на брака ви. Ако имате трудна 
връзка се радвам, че сте тук днес. Тази истина може да донесе промяна.” 

Обикновено обяснявам защо в края на въведението. Сега, след като знаят 
накъде отиват хората трябва да знаят и защо ги водя натам. Фактът, че това 
се намира в Библията е достатъчен за някои, но не е достатъчен за 



повечето. Отговаряйки защо дава една мотивация на слушателите ви да ви 
следват в другите части на вашето послание. Ако слушателите ви не са 
убедени, че имат нужда да чуят това, което ще им кажете те ще приемат 
вашата информация за маловажна. 

Щом открия защо хората трябва да знаят това, което имам да да им кажа аз 
се придвижвам към третия въпрос. 

3. Какво трябва да направят? 

Това едва ли е изненада. И въпросът със сигурност не започва от мен. Но 
аз съм удивен колко малко комуникатори наистина приемат насериозно 
този въпрос. Всяко послание, което представяте има поне едно 
приложение. Открийте какво е то и след това го кажете ясно. 

Какво искате хората да направят в отговор на това, което сте казали? 

Моите две препоръки на това място са: Бъдете конкретен и проявете 
творчество. Дайте на слушателите си да направят нещо много конкретно. 
Нещо толкова конкретно, че те веднага да могат да разберат дали са го 
направили. Ако това е въпрос свързан с начина на живот предложете им 
период, през който да го правят. 

Например, ако фокуса на вашето послание е върху важността на личната 
молитва не е достатъчно да завършите като кажете: „Така че, молете се!” 

Това може да е нещото, което искате те да направят, но не е достатъчно 
конкретно. В същото време аз не бих препоръчал да се изправите пред 
хората от събранието и да поискате от тях да се посветят да се молят всеки 
ден до края на живота си. Това е конкретно, но не е реалистично. 

Когато моля слушателите си да направят нещо конкретно аз обикновено ги 
моля да се посветят на това за определен период от време. По средата на 
една серия върху Господната молитва помолих нашата общност да започва 
следващите седем дни с молитва. Само седем дена. Всеки може да направи 
това. И можем да се надяваме, че седемте дена ще се превърнат в навик. 

Освен конкретен бъдете творчески. Например когато предизвиках нашата 
общност да започне да си води бележки за разходите, които прави аз им 
раздадох разграфен лист и ги помолих да го попълват в продължение на 
месец. Да им раздам разграфени листове е творческо. Да им дам 
определено време, през което да го правят беше конкретно. Те веднага 
можеха да разберат дали са направили това, което ги моля или не. 
Понякога едно единствено приложение може да се повтаря през цялата 



серия. По този начин разполагате с няколко седмици, за да уверите хората 
във важността на това, което им казвате да направят. 

След като сте стеснили приложението до нещо конкретно е време да 
отговорите на четвъртия въпрос. 

4. Защо трябва да направят това? 

Първият път когато отговорите на въпроса защо вие вдъхновявате хората 
да продължат да слушат. Сега трябва да ги подтикнете към действие. Защо 
трябва да направят това, което им казвате? 

„Това трябва да е очевидно,” възразявате вие. И сте прави. Но продължете 
и отделете няколко минути мислейки за това какво точно е заложено на 
карта ако те не приложат това. Направете списък. След това го вмъкнете в 
своя план. Накрая им го кажете. След като сте обяснили какво кажете и 
защо. Отговорът на защо в тази част на посланието ще послужи като 
чудесен преход към частта НИЕ. 

„Представете си какво ще се случи ако всички утре започнем да работим с 
обновено посвещение да служим на тези, които обикновено служат на 
нас.” 

„Представете си какво ще се случи в семействата ни ако всеки от нас 
направи списък на дълговете свързани с взаимоотношенията, които смята, 
че другите му дължат и след това прости тези дългове.” 

„Представете си колко радост ще излъчваме като общност ако всеки един 
от нас тази седмица седне и напише благодарствено писмо на човека, 
който го е довел при Христос.” 

Щом веднъж отговоря на тези четири въпроса аз не само, че вече не съм 
заседнал, но съм и въодушевен. Първите два ме довеждат до текста. 

Вторите два ме водят до финалната линия. Но има още един допълнителен 
въпрос, който аз винаги задавам. Той не е част от стратегията ми на 
измъкване, но е част от подготовката ми. Така че ето го. Петият и последен 
въпрос. 

5. Какво мога да направя, за да помогна на хората да запомнят? 

Какво мога да направя, за да помогна на хората да запомнят моята идея 
или приложение? Листовете-мостри, които споменах по-рано са един 
отговор на такъв въпрос. Ние почти винаги даваме на хората картички с 
напечатан на тях стих свързан със серията, която проповядваме. Когато 



свърших своята серия върху Йона дадох на всеки човек цвете и го помолих 
да го свърже с това, което в живота му е по-важно от душите на хората. 
След това ги помолих да го поставят на място където могат да гледат как 
то бавно умира. Това беше един начин да им помогна да запомнят идеята. 

Ние сме раздавали магнити за хладилници, понички, парчета плат, четки за 
боядисване, компаси, лепенки, компакт дискове, мъниста, бутилки за вода 
и пари. Не го правим всяка седмица. Отново, аз не винаги имам добър 
отговор на този въпрос. Но винаги го задавам. И понякога се появява нещо, 
което оказва голямо влияние 

Ето ги отново 

1. Какво трябва да знаят хората? ИНФОРМАЦИЯ 

2. Защо трябва да го знаят? МОТИВАЦИЯ 

3. Какво трябва да направят? ПРИЛОЖЕНИЕ 

4. Защо трябва да го направят? ВДЪХНОВЕНИЕ 

5. Как да им помогна да запомнят? ПОВТОРЕНИЕ 

Ето какво предлагам. Направете си копие от тези въпроси и ги дръжте на 
мястото където се подготвяте. Когато заседнете започнете от началото. 
Когато свършите проверете и вижте дали сте отговорили и на четирите. 
Ако сте, съберете екип и помислете върху петия. 

Всеки засяда. Понякога това няма нищо общо със способността ни да 
организираме съдържанието. Затова имаме нужда от прекъсване и 
молитва. Понякога просто се губим в информацията. Затова се нуждаем от 
няколко въпроса, които да ни помогнат да продължим напред докато 
намерим едното нещо, които Божиите хора поверени на нашата грижа 
трябва да знаят. 

 Не позволявайте на напрежението да завършите проповедта да 
надделее над страстта ви да кажете нещо свежо на слушателите си.  

 Когато заседнете – молете се! 
 Когато заседнете се върнете към основните неща: Какво трябва да 

знаят? Защо трябва да го знаят? Какво трябва да направят? Защо 
трябва да го направят? Как да им помогна да го запомнят? 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Писането на книга за комуникиране прилича донякъде на писането на 
книга за свирене на пиано. Тя има своите ограничения. Ние истински се 
надяваме, че ще намерите нещо, което ще бъдете в състояние веднага да 
използвате. Вероятно в близко бъдеще ще се опитате да приготвите и 
представите послание организирано около една единствена идея. С този 
подход множеството точки ще направят място на гранични жалони, които 
показват вашият прогрес към една единствена точка. Въведенията ще 
повдигат проблем, който желаете да разрешите или въпрос, който изисква 
отговор. Приложенията ще бъдта движещата сила на посланието вместо 
просто една част сбутана в самия му край. Съдейки по собствения си опит 
това е много по-лесен и много по-ефективен начин да предавате 
Писанията.  

Църквата се нуждае от вашия глас и вашите прозрения. Както и вашата 
общност и света. Поради тази причина никога не спирайте да растете и да 
се развивате като комуникатор. Открийте какво работи. Открийте какво 
работи за вас. И всеки път когато имате възможност да предавате Божието 
Слово го предавайте по начин, който носи промяна!    

 

 


