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Разрешено е копирането, превеждането, 
възпроизвеждането, разпространението и 
продажбата на книгата под всякаква 
форма. 
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Стремете се към умножаване 

Ако искаме църквата да расте по-бързо от 
населението, тогава трябва да се стремим 
към умножаване. 

Ако евангелистът достигне 
1000 души на ден за 
Христос и продължи да 
достига по още 1000 души 
всеки ден, ще ни отнеме 37 
000 години, за да бъде 
спасен целият свят. 

 
От друга страна, ако 
учениците излязат и 
направят един ученик, 
който на свой ред ще 
направи други ученици, 

които възпроизвеждат ученичеството отново 
и отново, ще можем да достигнем целия свят 
за 37 години! 
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Сърдечното ни 
желание 

Просто е 
Можеш да го направиш! Принципите са 
толкова прости, че млад или стар, образован 
или неграмотен, гражданин или 
провинциалист, срамежлив или общителен, 
опитен или начинаещ, може да имаш силно 
влияние като основаваш просто устроени 
църкви, които продължават да се умножават. 

 
Рязка промяна 
Можете да окажете голямо влияние на хора, 
които са далеч от Бога! Основаването на 
църкви, които се възпроизвеждат, е 
повсеместно документирано като един от 
най-ефективните начини за споделяне на 
благовестието за Исус. 
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Влакът беглец 
Можете да станете част от историята на Бога, 
евангелското приключение!  
Веднъж започнало, основаването на църкви, 
които основават други църкви, набира сила, 
задействайки потенциала на 
неконтролируемо движение за основаване на 
църкви. Е, не ние контролираме ситуацията, 
но Святият Дух е в сигурен контрол. 

 
Колоритен и забавен 
Можеш да го правиш навсякъде и с всеки! 
Просто устроени църкви са създадени в 
различни етнически групи и културни 
прояви, в американски университети, 
колежи, сред неграмотни хора, в 
африканските села, в азиатските мегаполиси, 
в различни бизнеси и в кафенета. На местата, 
където обикновено се събират хора, могат да 
се срещнат с Исус и да направят църква. 
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Действай според Деянията 
Вие живеете според Новозаветните 
принципи. Възпроизводимият модел на 
църквата е взет направо от Евангелието и 
книгата Деяния на апостолите. Това е 
библейско. 

 
Надживейте себе си 
Станете част от стратегията на мисия, която е 
устойчива! Започнете мисионерска работа, 
която ще позволи на местните жители да ви 
надминат и след това ги оставете те да се 
справят с работата. 
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Пет стъпки 
1. Молете се 
Молете се, докато започнете да плачете за 
хората. Постете и се молете. Ходете и се 
молете. Молете се Бог да ви даде да видите 
това, което Той вижда, и да чувствате това, 
което Той чувства. Молете се за мъж или 
жена миротворци, които да отворят вратата 
към сърцата и умовете на хората, които 
достигате. Молете се за разбиране и любов 
към културата. Молете се Господ да ви даде 
конкретни стратегии. 

 
СТРАТ

ЕГИЯ 

МИСЛЕ
НЕ 
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2. Срещи 
Срещайте се с хората там, където са. 
Общувайте с тези, които не познават Исус. 
Излезте извън християнския балон. 
Устоявайте на изкушението и емоционалната 
нужда от съсредоточаване върху проблемите 
на екипа, които ще погълнат времето и 
енергията ви. Търсете групи от хора, в които 
няма последователи на Исус. Когато се 
срещате с хора, не ги извеждайте от групата 
им, за да ги срещнете с приятелите си. Вие 
ходете и създавайте приятелства. 

 
3. Правете 
Правете ученици. Инвестирайте в живота на 
хората. Не чакайте да кажат молитва, за да 
приемат Исус, или да кажат, че искат да 
следват Исус, за да инвестирате в тях като 
хора. "Създаването на ученици" е друг начин 
да опишем благовестието и изграждането на 
смислени взаимоотношения. 
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Създаването на ученици се състои в това да 
запознаем хората с Исус по такъв начин, че 
те да Го познаят лично, а след това да се 
научат да Го обичат и да Му се покоряват. 
Наблегнете на привилегията да достигате 
други народи, така че Божията мисия да 
стане част от тяхната духовна ДНК. 

 
4. Събирайте се 
Помогнете на тези, с които се срещате и са 
отворени, да се събират с други хора, 
търсещи забавление, срещи, споделяне на 
общи интереси, молитви и изучаване на 
Божието Слово. Понякога е по-добре да ги 
оставите сами да решат с кого, къде и кога да 
се съберат. Насочете вниманието си върху 
думите и историите на Исус. Не чакайте да 
кажат, че искат да станат последователи на 
Исус, за да съберете хората в група от 
приятели. Събиранията за споделяне на храна 
с други е един от най-добрите начини за 
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изграждането на общност. Исус каза, че 
когато двама или трима се съберат в 
Неговото Име, Той е с тях. Това е "църквата" 
в най-простата си, най-съществена форма. 
Нищо друго не е необходимо, за да "бъдете 
църква". Все още има много за вършене, за да 
се допринесе за растежа на здрава, жизнена 
църква (виж Деяния 2:42-47), но може да се 
започне със събиране на хората заедно. 

 
5. Умножавайте 
План за растеж. От самото начало, учете 
новите вярващи да поемат отговорност за 
срещите и дейностите сред невярващите в 
общността. Доколкото е възможно, стойте на 
заден план, за да насърчавате другите да 
израстват и да използват духовните си дарби. 
Когато станете твърде много за пълноценен 
живот в тялото, направете план за 
организиране на нова среща. 
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Работете в мрежи 
 

Насърчавайте младите вярващи да поддържат 
близки взаимоотношения с приятелите си! 
Вместо да водите младите вярващи във 
вашия свят, вие навлезте в техния. Вместо да 
ги запознавате с всичките си приятели, вие 
отидете и се запознайте с техните приятели. 
Вместо да им показвате местата, където 
излизате, разберете къде те обичат да излизат 
и ходете там. 

 
Малък процент от хората имат толкова 
сериозни проблеми с пристрастяването, че 
ще трябва да напуснат старите си приятели. 
Но повечето хора няма да го направят. 
Потърсете хора, които ще представят вас и 
Исус на цели мрежи от хора. Насладете се на 
процеса на откриване на нова група 
приятели! 



10  

Менторски Вериги 

 

Вместо да се обграждате с хора около себе 
си, направете менторски вериги според 2 
Тимотей 2:2: "и това, което сте чули от мен, в 
присъствието на много свидетели, предайте 
на надеждни хора, които ще бъдат способни 
да научат и други". 

 
Павел Вие 
Ð� Ð�
Тимотей Вашият ученик 
Ð� Ð�
Надеждни хора Ученик на вашия 

ученик 
Ð� Ð�
Другите Ученик на ученика 

на вашия ученик 
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Упълномощяване 

Вместо да основавате църква около своето 
служение, дайте възможност на другите да 
бъдат в служение според Ефесяни 4:11-13: 
"И той самият възложи на едни да бъдат 
апостоли, на други — пророци, на трети — 
да съобщават Благата вест, а на някои — да 
бъдат пастири и учители. Христос даде тези 
дарове, за да подготви святите Божии хора 
за делото на служението, за укрепването на 
Христовото тяло, докато всички ние се 
съединим в едно във вярата и в пълното 
познаване на Божия Син и станем зрели хора, 
достигайки висотата на Христос в неговото 
съвършенство." 
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Не карайте хората да чакат, докато преминат 
курса, преди да ги пуснете да служат и да им 
дадете правомощия да излязат и споделят за 
Исус на другите. Бог използва млади и 
неузрели хора по мощен начин. Не 
създавайте впечатлението, че незрелите хора 
не могат да споделят своето свидетелство 
или да предложат на другите да следват 
Исус. Всъщност, насърчавайте ги да споделят 
личните си истории с Исус на другите без да 
чакат! 

 
По-големите отговорности се възлагат по-
късно, но ние винаги трябва да се питаме: 
"Как мога да помогна на този човек, за да 
послужи днес?" 
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Г-Група 

Формат A, Б, В – много е важно да следвате 
модела, наречен "АБВ", когато се събирате за 
срещи (можете да го наречете, както искате). 
Разделете събирането Група Г на третини и 
се придържайте стриктно към целта на 
всяка третина. Г-Групите помагат да се 
положат основите на първичното 
ученичество. Този формат е лесен за 
научаване и лесен за следване, освен това е и 
лесен за предаване на друг човек. 

 
A - Питайте (отговорност, която води 
хората към кратко словесно поклонение 
и молитва един за друг) 

1. Попитайте "Кое е нещото, за което 
сте благодарни днес?" Продължете 
с: "Нека отделим време да 
благодарим на Бога с кратки 
благодарствени молитви.” 
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2. Попитайте: "Имате ли нужда, която 
да споделите, или грях, който 
искате да изповядате?” Продължете 
с: "Нека се помолим кратко един за 
друг.” 

3. Попитайте: "какво научихте през 
последните седмици от изучаването 
на Библията и как успявате да 
приложите наученото в живота си?” 

 
Б - изучаване на Библията 

 
Задайте три простички въпроса: 
1. Какво ни казва този пасаж за 

Исус/ Бог? 
2. Какво ни казва той за нас? 
3. Какво ще направим с това? Как ще 

се промени животът ни в резултат на 
наученото? 

 
В - посвещение (молете се и се покорявайте) 
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1. Молете се. "Помислете за трима 
души, с които искате да споделите 
тази истина." (за предпочитане е 
тези хора все още да не познават 
Исус). 
"Да се помолим за тях в групи по 
двама.” 

 
2. Покорявайте се. "Как ще се 

промени животът ми в резултат на 
това, което научих днес тук? Аз 
ще                   .” Споделете 
обещанието си с някого и 
докажете, че сте сериозни, като се 
молите за това. 

 
3. Практикувайте. Много е важно да 

отделяте няколко минути в края на 
всяка сесия, практикувайки 
споделянето на научената истина на 
тримата души, за които се молите. 
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Вероятно ще се опитате да пропуснете част 
"В" или да си намерите извинение, че тази 
част не е подходяща за вашата група. Ако 
пропуснете стъпката, вашата църква няма да 
расте по начина, по който искате. 
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Три нива на авторитет 
 

Ако научите новите вярващи на трите нива 
на авторитет, те ще могат сами да вземат 
мъдри решения. 

 
1во НИВО 
Заповедите в Новия Завет 
Покорявайте се на Божиите заповеди, без да 
ги оспорвате и поставяте под въпрос, Той е 
нашият Върховен Главнокомандващ. 
Църквата е изцяло основана, когато 
изпълнява всички жизненоважни служения, 
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които са посочени от Христос и Неговите 
апостоли в Новия Завет. 

 
2ро НИВО 
Новозаветни практики, 
които не са заповеди 
Християнинът е свободен да ги взима под 
внимание или не, защото те не са заповеди. 
Не забранявайте на вярващите да ги следват, 
тъй като апостолите са ги одобрявали и 
практикували. 

 
3то НИВО 
Обичаите, които нямат Новозаветна 
основа  
Никога не търсете сляпо подчинение на 
традиции. Повечето традиции са добри. 
Забранете традициите, които пречат на 
подчинението на Новозаветните заповеди. 
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Седем основни заповеди 

Научете новоповярвалите на седемте основни 
заповеди. Всъщност, Исус имаше около 150 
заповеди, но седемте, изброени по-долу, са 
достатъчни, за да насочват хората в 
правилната посока. По-късно можете да ги 
разясните по-подробно. 

 
1. Покайте се (и вярвайте) 
2. Вземете водно кръщение 
3. Разчупване на хляба (Господна 

вечеря, прекарвайте време в 
общение) 

4. Любете (прощавайте) 
5. Молете се 
6. Давайте 
7. Отидете и 

правете 
ученици 
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П. П. Н. О. 

Винаги помнете, че вашата работа е да 
упълномощавате другите - след това 
продължете с другите стъпки. Следването на 
този модел ще ви помогне да следвате 
правилната посока от самото начало. 

 
Показване 
Някой, който е по-опитен в дадена област 
или има повече знания, показва на младия 
вярващ как да направи нещо или предава 
някакво знание, което ще доведе до по-
голямо послушание. Целта на ученичеството 
е покорство на заповедите на Исус. 

 
Помагане 
По-младият вярващ помага на по-опитния в 
ръководенето. Този етап може да започне 
веднага след като по-младият вярващ е видял 
учението или е бил обучаван, дори и само 
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веднъж. По-опитният вярващ може да се 
среща с по-младия вярващ и да го обучава. 
По-младият вярващ не е задължен да 
преподава материала по начина, по който го е 
направил по-опитният. Не се притеснявайте, 
ако младият вярващ не свърши работата 
достатъчно добре от първия път. Продължете 
да работите с него, ако е схватлив и сърцето 
му е отворено. 

 
 

 
Наблюдение 
По-опитният вярващ наблюдава по-младия, 
докато ръководи. Опитният трябва да 
направи всичко възможно, за да изгради 
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увереността у младия и да го поощрява пред 
другите за смелостта да премине в ново ниво 
на споделяне сред хората. По-опитният и по-
младият вярващ, трябва да се срещат след 
събиранията, за да може по-младият да 
получи обратна връзка и да продължи да 
израства. 

 
Оттегляне 
По-опитният във вярата напуска мястото и се 
премества в нова област на служение. По-
младият вярващ вече може сам да стои на 
краката си, разчитайки на любящата 
подкрепа на по-големия брат или сестра без 
да е зависим от тях. Опитните вярващи 
заедно с младите продължават да поддържат 
взаимоотношенията си, но вече на равни 
начала. 

 
Може да отнеме дълъг период от време, за да 
премине през тези етапи (година или две), но 
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може да отнеме само няколко месеца, преди 
младият лидер (дори съвсем нов в Господа) 
да може да стои сам. Скоростта, с която 
напредвате, зависи от индивидуалната 
ситуация. Имайте предвид, че навлизащите 
във вярата често могат да обясняват добре 
библейските учения дори и още да не ги 
разбират напълно. 
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Научете повече: 
Свържете се с нас, за да поръчате 

допълнителни копия от тази брошура 
или да научите как можете да започнете! 

 
 

All Nations Family, Inc. 
P. O. Box 55 

Grandview, MO 64030 
816-216-1353 

www.allnations.us 
info@allnations.us 



Bulgarian

All Nations
allnations.international

allnations.us
europemultiplyteam.com


