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Принципи на изобретателното евангелизиране 

Погледнете изгрева… 
Забелязвали ли сте някога как изгрява слънцето? Тънка линия светлина отделя 

горния мрак от долния мрак; то идва като прозявка, протягащо се в утрото. То идва 
бавно, една голяма топка на червения хоризонт, и бавно започва да се концентрира и 
да пронизва с яркостта си. То не бърза, ходът му е отмерен, появата му е неизбежна. С 
лекота ни пренася в деня. Дава ни време да свикнем с него. Не ни заслепява със 
светлина. 

 
Представете си, че излизате от тъмна стая, за да се разходите под 

средиземноморската слънчева светлина. Ще закриете очите си с ръка, за да ги 
предпазите от същото нещо, което ни позволява да виждаме. Нашите опити да 
евангелизираме могат да бъдат подобни. Ние можем да ослепим хората с 
количеството светлина, което им даваме. Ние можем да им открием блясъка на 
светлината прекалено много или прекалено бързо.  Трябва да намерим начин да 
постъпваме като сигурната и премерена светлина, която изгрява. Без всякакво 
съмнение, ако светлината блести, тъмнината трябва или да си тръгне или да бъде 
осветена. 

 
Физическото творение е метафора, създадена от Бога. Това ли е начинът, по който 

Той е възнамерявал да се появява всяка светлина? Дали начина, по който ние 
разпръскваме тази светлина отразява това правило? И това ли е причината, поради 
която аз инстинктивно се отдръпвам назад, когато внезапно се сблъскам с 
нападателното благовестване, което завира светлина в отворените ми очи и ме кара 
здраво да ги стисна? 

 
 Бог е по-горещ от слънцето. Той е 

всепоглъщащ огън. Неговата слава е 
сборът от Неговите атрибути и ние се 
намираме в сериозна опасност да 
ослепеем, ако не бъдем покрити, 
защитени от присъствието на 
Христос. Исус Христос дойде на света 
постепенно – оказа чест на една 
майчина утроба, научи се на 
послушание. Предполагам, че Той би 
могъл да дойде в огън и пламък, би 
могъл да накара целия свят да Му се 
поклони и да Го види, но не това 
беше Неговият способ. Поне не още.  
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по време на непринудени разговори до късно през нощта). С групата присъства поне 
един младежки пастир или служител. 

 
 Целта на нашата първа среща е “да изградим доверие”. Младите християни се учат 

как да се държат естествено и открито. Да бъдеш “свидетел” не е нещо чуждо на 
обичайния живот. Ние поставяме основите на едно доверие, което продължава в 
техните училища и градове.  
 

 По време на втория ни уикенд има много взаимодействие. Основните теми са 
практически: партньорство, сексуална нравственост, общуване – тук учението и 
ценностите на Библията са представени чрез дискусия. Тези разговори често водят 
до важни въпроси като доверието, прощението, греха и т.н. 
 

 По време на третия уикенд се концентрираме върху Исусовото учение в 
Проповедта на планината и неговото тълкуване за нашата ситуация. Ние 
представяме благовестието на Христовото царство и разговаряме за него с 
учениците. 

 
В тази програма не са важни числата и статистиките. Исус Христос не се 

“заиграваше с властта” и не беше идеолог. Той беше “приятел на бирници и 
грешници”. 
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ситуация богословие, където “светът” е твърдо отделен от църквата, 
контрастират с новата реалност, проблеми, въпроси и предизвикателства. 

 
В нашата традиционна култура и в резултат на насилствената 40-годишна 

болшевизация, която създаде култура, поставяща под дълбоко съмнение всяка 
идеология, мероприятията по големите градски площади не са много успешни.  

 
 

 

“Влиянието на една идеология е по-вредно от наркотиците, проституцията ...” 
 
По време на семинар по етика и нравственост в 

Словакия, обявата за масова евангелизационна 
кампания е била поставена начело в списъка с 
реклами, които участниците биха избрали да 
забранят. Един приятел, който работи за друга 
фондация в Словакия, свърза този случай от едно 
тяхно упражнение по игра на роли с моралните 
дилеми в неправителствения сектор. На 
участниците било казано да си представят, че са 
началници на някакъв вид голяма медийна 
компания (вестник, телевизионна или радио програма, списание). Даден им е бил 
списък с няколко вида фирми, които искат да пуснат реклама в техните издания или 
програми. Списъкът съдържал продукти като алкохол, салони за масаж, оръжия, 
порнография, клиника за аборти и предстояща масова евангелизационна кампания. 
Тяхната “задача” била да изберат три от тези реклами, които не биха приели и да 
обяснят защо. На второ място била поставена клиниката за аборти – защото това е 
реклама за убийство. След това бил посочен алкохола, което отразява огромния 
проблем, който резултатите от неконтролируемия алкохолизъм имат в страната. 
Водещото място, далеч над всичко останало, бил отказът да се пусне рекламата на 
евангелизаторите. Причината – евангелизмът се занимава с идеи и идеология, които 
са далеч по-силни в своето влияние. Салоните за масажи и порнографията се 
наредили далеч по-надолу в скалата за “опасни реклами”, като участниците казали, че 
това биха били само капки вода в океана. Нашата култура е така просмукана със секс и 
порнография, че една реклама в повече няма да промени нищо.  

 

 
2. Нова мисиология. Необходимостта от обновление и възстановяване се 

усеща също така в мисиологичните ни усилия. Тоталитарното потискане на 
църквата до свеждането й в тайна набожност често е видно в нашия подход към 
невярващите. Загубата на контекста, недостатъчното проумяване на актуалните 
въпроси и проблеми, заедно с недобре развитите умения да представяме 
нашата вяра по един незаплашителен начин са все причини защо вярващите 
може да мислят и да действат като конспиратори. Липсата на открита за 
дискусия атмосфера е ключовата причина защо благовестието се представя 
едностранчиво – ние го проповядваме без да се вслушваме в другите.  

 
Младите хора в Централна и Източна Европа не са запознати с важното 

преживяване на естествената общност. Например средата, създадена от една 
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половината от участниците бяха вярващи, останалите бяха ученици от същия квартал, 
град или понякога дори от същото училище. 

 
Високата степен на положителен интерес и отклик беше изненадваща. По време на 

непринудените разговори извън официалната програма, вярващите задаваха въпроси 
относно вярата и християнството по същия начин като невярващите. Те имаха 
възможността да задават лични въпроси в безопасната среда на групата. Изправени 
пред различни подходи, хората бяха подтикнати да разсъждават в какво вярват и защо.  

 
Когато “Отворено общество” спря финансирането на проекта “Съученици”, ние 

приспособихме съдържанието и вида, за да създадем модел за изобретателно 
евангелизиране, при който да разбираме по-добре въпросите и проблемите, пред 
които се изправят днешните младежи в Централна и Източна Европа. Благодарни сме 
на Хари Лойд Чаритабъл Траст и Мастърд Сийд Фондейшън за тяхната подкрепа на 
този двегодишен проект.  
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3) Обучение за млади вярващи. Те придобиват увереност – не в себе си, а в 
Триединния Бог и в Библията като Негово откровение.  

 
Църквите често имат репутацията на твърде затворени общества и другите хора в 

града гледат на тях малко с подозрение. Това отчасти се дължи на причини от 
миналото тъй като по време на комунизма църковните членове не са били винаги в 
състояние открито да въздействат на другите. Освен това съществува естественото 
подозрение спрямо непознатото, и други причини. Когато ръководителят на проекта 
отиде в едно училище, за да представи програмата, около 30 деца казаха: “Да, искам 
да участвам”. Техните родители бяха недоверчиви и на 12 от учениците им е било 
казано, че вероятно това ще бъде “промиване на мозъка”, тъй като е свързано с 
религиозна секта. След първата сесия някои от участниците обясниха как е преминал 
уикенда и какво е означавал за тях: открито, дружелюбно, интересно и безопасно 
прекарване. После част от родителите омекнаха и също позволиха на децата си да 
участват в тази програма. 

 
Църковните общества често имат малък опит с такъв вид взаимодействие между 

тяхната младежка група и нехристияните. От страна на църковните служители също 
имаше известен скептицизъм спрямо представянето на проекта в гимназиите от 
тяхната област. Душан трябваше да пътува до централните части на страната, за да се 
среща лично с училищни съветници и учители. Една от целите на тези уикенди е да се 
подобрят връзките между църквите и училищата. 

 
4) Обучение на младежките ръководители. Това постигаме като обучаваме чрез 

личен опит останалите участници в тези уикенди (младежки ръководители и 
наблюдатели от други християнски организации, които искат да започнат подобни 
проекти в своите райони). Желанието ни е този материал да разгърне влиянието на 
тези уикенди и да помогне на младежки работници от други страни в региона да 
приложат принципите и ценностите на проекта и да съставят програми, които да са 
приложими в техния контекст и ситуация.  

 
Ползи за местните църкви: 
- неподправен контакт с млади невярващи от тяхното селище/град; 
- по-добра представа за проблемите на младите хора извън църквата; 
- нараснало разбиране за това, как да представяме благовестието в контекста на 

нашето време; 
- внасяне на християнските ценности в различни сфери на обществото; 
- възможност за представяне на вярата и дейностите на местната църква в 

селището/града. 
 
Тези срещи са важни и за невярващите. Във времето на релативизма и недоверието, 

те преоткриват ценности като “истина, любов, нравственост” и т.н. В контекста на 
групата и безопасното място те научават какво означава да си създаден по Божия 
образ, каква е вестта на Евангелието, как да общуваме и библейските принципи за 
разрешаване на конфликти. 
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Ценности на “Проект Наострени уши” 
 
Ние научаваме от собствен опит, че “сама птичка пролет не прави”, и че да бъдем 

човешки същества означава да съществуваме във взаимоотношения. Те изпробват 
силата на нашите думи и мисли. Идеите се “проверяват” в истинските 
взаимоотношения и се отразяват във взаимодействието ни с другите. Ние сме убедени, 
че нашите идеи имат нужда от пространство и време, за да се “въплътят”. Тези 
двудневни сесии са една възможност това да стане.  

 
Начинът, по който общуваме с другите, зависи от нашите ценности.  
 

 Неосъдително. Очевидно хората се нуждаят от доверие, за да развият напълно 
своите умения и способности. Атмосферата на предубеденост и подозрение или 
статичния подход, основан на външни или предполагаеми различия, не допринася 
за този вид растеж. Едно от нещата, на които наблягаме, е, че не трябва прибързано 
да съдим другите. Първо трябва да се опитаме да разберем какво всъщност казва 
този човек и върху какъв опит основава твърденията си. Често ни се е случвало 
първото впечатление (основано на външния вид, речника, жестовете) да не отговаря 
много на това, което научаваме за човека след разговор и непредубедено 
наблюдение. 
 
Коментар от участник: 
Приятна, открита атмосфера, без натиск, интимна. Децата се опознаха едно друго 

без да се осъждат по-добре, отколкото съм забелязал това да става на срещите у дома. 
Това не беше просто начин да “убием времето”; струваше си. 

 
 Активно изслушване. Хората често отговарят на въпроси, които никога не са 

задавани, подобни дискусии или разговори не са истински диалог. Нашата 
собствена представа за “това, което другия човек каза” и “това, което той/тя иска да 
каже” възпрепятстват истинския контакт. Психолозите казват, че до 9-годишна 
възраст ние “записваме” в ума си основните характеристики на хората, които сме 
срещали. По-късно ние поставяме другите в този калъп, който е бил по-рано 
създаден. Не казваме: “Той/тя е такъв и такъв”, а: “Той/тя ми напомня за този и 
онзи”. Ние трябва да изпитаме първите си впечатления по време на истинско 
взаимодействие помежду ни, за да се разберем наистина един друг. 
 
Коментар от участничка в “Наострени уши”: 
Чудесна група. Хареса ми дискусията за Бога и 

църквата в малки групи (където вярващи и невярващи 
са смесени). Помогна ми да разбера по-добре 
невярващите. Добрата дискусия след играта 
“Спътници” ни помогна да се опознаем повече и да 
открием причините, които се крият зад някои от 
нашите предубеждения и, може би, те не са много 
основателни.  

 
 Избягване на клишетата. В непозната обстановка и сред нова група някои хора 

разкриват себе си малко по малко. Безличните клишета може да са защита от 
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Коментар от участник в “Наострени уши”: 
Заинтересува ме сесията относно обичайната представа за  християните като 

“ловци” и [нехристияните като] “преследвани”, защото някои мои приятелства бяха 
започнали да се променят в тази посока. 

 
 Свобода, творчество и форма. В нашите групи ние приветстваме разнообразието. 

Ние сме многостранни личности, чийто вид, речник и стил на живот отразяват 
нашите убеждения. Ние не гледаме на това като на заплаха за дисциплината, а 
напротив, гледаме на творчеството и уникалността като на неща, които разширяват 
нашите представи за света. Не търсим еднообразието (външно или вътрешно), 
защото историята на всеки един човек – която включва неговото призвание, умения 
и житейски път – са специфични и неповторими. Няма модел, който да е 
приложим за всеки един или във всички обстоятелства. Ние живеем в свят, който 
отразява Божията изобретателност. Творчеството се нуждае от форма, но като всяка 
свобода си има и ограничения (например да не се нарушава свободата на другите). 
Формата насочва творчеството в посока, която го прави по-ефективно. Формата без 
съдържание би била празна; съдържанието без форма би блуждаело навсякъде и би 
пропуснало целта.  
 

 Древна истина за променящо се време. Г.К. Честъртън използва един пример, 
който показва добре парадоксалната връзка между новото и старото. Той казва, че 
консерватизма е основан на убеждението, че ако оставим нещата както са си, те ще 
бъдат неподвижни и непроменящи се. Но всъщност те са подложени на процес на 
постоянна промяна. Той илюстрира този факт с примера за един наскоро боядисан 
бял стълб. Ако го оставим така, той постепенно ще почернее. Така че, ако си 
искаме “стария стълб”, ще трябва да го боядисваме непрекъснато, за да го 
“обновим” и да “възпроизведем” нов стълб от него. Нашата работа и мисли са 
продължение на историята на Църквата, от която сме част. В този аспект ние сме 
ортодоксални и консервативни. Древните истини, които са непроменими, трябва да 
бъдат наново разтълкувани в сегашната ситуация – толкова различна от 
обстановката, в която са живели предишните поколения. 
 

 Задълбочено и приложимо богословие. Богословието не би трябвало да се 
отдръпва от истинските проблеми, защото неговият източник е историята на Бога, 
историята на въплътеното Слово. Когато мислим за Бога и нашето богословие, ние 
засягаме въпроси и проблеми, свързани с всекидневния ни живот. Швейцарският 
реформатор Жан Калвин, представя своя труд “Институциите” като размишлява, че 
истината и мъдростта се състоят от две части: познаването на Бога и познаването 
на себе си. Те са толкова свързани помежду си, че е трудно да определим кое идва 
първо. Така че истинското богословие не е безсмислено спекулиране, напротив – 
то е напълно практичен въпрос, защото начинът по който мислим определя 
нашите действия. Всички хора имат едни и същи основни нужди, копнежи и 
въпроси, присъщи на същества, създадени по Божия образ. Може да има различия в 
речника, образованието и обществения произход, и нашето богословие трябва 
внимателно да отразява тези разлики. 
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Една от игрите, която показваше нуждата от доверие за постигането на общите 
цели, беше свързана с организирането на екипи от двама души, единият от които е с 
превръзка на очите, а другият – с вързани ръце, опитвайки се да води преминаването 
на препяствия през гората...  

 
 

Упражнение по доверие: Сакатият води слепия  
 
Те се препъват наоколо слепешката. Ръцете им опипват 

въздуха пред тях докато пристъпват, залитайки, наслуки. Без 
сигурността на уверен водач, техният път е белязан само от 
объркване, страх, несигурност и съмнение. 

 
Не, това не е описание на постомодерния човек, нито е 

някакво изказване по адрес на поколението Х. По-скоро това 
е едно от мероприятията на CITYGATE, което е 
предназначено да постави началото на дискусия върху страха и увереността, властта и 
доверието. 

 
Намираме се в изумителните гори на Татрите; разпределяме участниците в уикенда 

“Наострени уши” по двойки – единия е с превръзка на очите, а на другия китките са 
вързани. Те си проправят път, дълъг около километър или повече, през дървета, 
плитки поточета, огради, малки тунели и през всякакви други препятствия, които 
можем да намерим. 

 
Методът, освен щуротия, се базира на нашето желание да създадем преживяване, 

насърчаващо участниците да се справят със страха, да предават информация 
ефективно, да са търпеливи и да работят в екип. На практично ниво тези неща са 
полезни, за да държат участниците от сухата страна на течащите потоци и далеч от 
различни блатисти и кални места. На по-дълбоко ниво тези игри спомагат да се 
изправим лице в лице с нашата поквареност. Всички ние, разбира се, сме доста 
покварени. Нашият свят е разрушен. По някакъв начин препъването през гора, 
изпълнена с препятствия, временно ослепени или оковани, ни помага да си 
припомним това. Участниците се изправят лице в лице със своите ограничения. В 
момент, когато една глупава разходка в гората внезапно се оказва нещо изключително 
трудно, нашата увереност отстъпва място на объркването, ние научаваме, че сами по 
себе си сме почти безполезни, сблъскваме се с нашето несъвършенство. Борим се да 
получим насока. Призоваваме надеждата. 

 

Вижте Приложение 2 за подробно описание как да организирате това мероприятие. 
 

 
Коментари от участници: 
Най-интересната част беше играта [по доверие] в гората, защото аз осъзнах, че съм 

твърде спокоен. През последните 8-9 години не съм подлагал на изпитание границите на 
моето удобство. 

 
Сега беше много по-добре [от първия уикенд]. Може би защото първия път хората не 

се познаваха много добре и този път бяха много по-открити. Лекциите бяха абсолютно 
чудесни, както и “горското мероприятие”, въпреки, че не беше необходимо да “играем” 
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Характерни свойства на “обстановката” на проекта “Наострени уши” 
в сравнение с обичайната среда на участниците (училище, църква) 

 
Съществуват очевидни разлики между ограничеността за действие в една по-

краткотрайна, структурирана среда и това да разполагаш с целия уикенд, където 
структурата може да бъде толкова гъвкава, колкото заниманията позволяват. Времето в 
училище е строго ограничено и по време на един 45-минутен урок е трудно да 
забравиш отговорностите и задълженията си. Едно кратка, двудневна среда дава 
възможност да загърбиш обичайния си “стрес” и да разсъждаваш върху дълбоки 
личностни въпроси; да получиш знания за Бога и себе си като си взаимодействаш с 
други хора. 

 
Учениците оценяват атмосферата на общуване, толкова различна от условията в 

училище. Те изразяват това както директно, така и в писмени, анонимни отговори.  
 
Реакции на участниците: 
 
Бях очарован от различните житейски истории. Хареса ми и дружелюбният подход и 

мисля, че ти [Душан] разбираш много добре съвременните младежи. 
 
Беше направо страхотно! Дори и за толкова кратко време. Лекциите бяха прекъсвани 

от забавни игри, така че нямаше нищо отегчително или тягостно. 
 
Хареса ми всекидневния режим и съдържанието на сесията. Бяхме заети през цялото 

време. Радвам се, че не ни третираха като малки деца. 
 
Игрите бяха страхотни, сближиха ни повече. Те спомогнаха (за това) повече 

отколкото слушането на лекции. Хората вече се познават отчасти, но 
взаимоотношенията бяха задълбочени. Не мога да напиша, или да изразя с думи 
чувствата ми относно целия уикенд... те са дълбоко вътрешни, положителни; те си 
играят с мислите ми и променят възгледите ми за различни неща.  

 
Заниманията бяха добре планирани и осъществени, дори и да имаше малко 

“мрънкане” когато хората се приближиха до непознатите граници на своите зони на 
удобство.  

 
Учениците и ръководителите на младежки групи участваха в дискусиите и 

дейностите с добро ниво на искреност. Само едно от момичетата беше напълно 
мълчаливо през целия уикенд.  
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След като групата приключи всичките 
три двудневни сесии учениците 
получават сертификати. 

2. Съгласуваност  с 
образоват елнат а система. Проектът 
може да бъде интегриран в общата 
образователна система. Уроците по 
етика и философия са ключови теми, 
през които преминават участниците, 
разбира се с различна динамика и 
дълбочина, отколкото в класните стаи. 
Може да представлява интерес за 
учителите (особено учители по етика, 
философия или религия) да присъстват 
на сесиите.  

 
3. Дисциплина и сигурност . Учителите често споменават загрижеността на 

родителите относно дисциплината и сигурността на децата им. Тъй като 
повечето ученици са под 18 години, ние изискваме писменото съгласие на 
техните родители, както и името на човека, който отговаря за тях по време на 
пътуването им до мястото на сесиите и обратно. В повечето случаи този човек е 
учител, пастир или местния координатор на проекта. От опит сме открили, че 
ако още в самото начало на нашето време заедно сме определили основните 
правила на поведение, които очакваме да се спазват, има много малко 
проблеми по време на сесиите. Всяка линия на поведение трябва да бъде ясна, 
да е една и съща за всеки и да бъде съобразена с възрастта. Това не би трябвало 
да представлява дълъг списък от правила и политики, но трябва да включва 
принципите, за които сме отговорни: уважение един към друг, правила относно 
пушенето и алкохола, участието и спазването на точното време на заниманията 
и т.н.  

 
4. Всекидневен режим и т очност . Ние научихме, че най-доброто нещо е да 

“вървим по средата”, което означава, от една страна, да не настояваме на 
стриктно спазване на безсмислени правила и, от друга страна, да се стремим с 
постоянство към такава нагласа, която може да помогне за подобряване 
качеството на времето, прекарано заедно. Например, компромис с времето, в 
което те трябва задължително да си лягат. Първата вечер препоръчваме (и 
проверяваме) да си легнат рано, като обясним, че следващия ден ще бъде 
натоварен и те трябва да участват не само с физически, а и с умствени сили. 
Втората вечер не проверяваме строго и хората се чувстват свободни да прекарат 
повече време заедно. Ние също се опитваме да сме на разположение по това 
време. Онези, които желаят да прекарат повече време в разговори, могат да 
останат във фоайето, така че да не безпокоят другите по стаите, които искат да 
спят.  

 
5. Алкохол. Всеизвестно е, че учениците в Централна и Източна Европа 

пият по време на училищни екскурзии. Има няколко начина да се справим с 
това. Единият е да спазваме стриктен “полицейски режим”, но често се оказва, 
че по-стриктният режим предизвиква и по-силна реакция срещу него. На 
нашите сесии ние решихме да наблегнем на здравия разум. Обясняваме им, че 
искаме истински да участват и ако искат да се напият, трябва да отидат другаде 
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Представяне на проекта в местните църкви 
 
Сковани от дългогодишната наложена изолация, много църкви в Централна Европа 

не общуват добре с хора, изправени пред съвременни въпроси, проблеми и тревоги. 
Липсва истински диалог и ние се надяваме, че този проект може да бъде стъпка към 
преодоляване на пропастта между радикално различни възгледи и реалността на 
Христос и всекидневния живот. 

 
Ние настояваме на всички уикенди да присъства младежки пастир или 

ръководител. 
 
Много църковни служители се чувстват като хванати в капан между две скали. От 

една страна, те чувстват необходимостта да излязат от своята изолация и да се 
подчинят на призива да занесат “Евангелието в обществото”, от друга страна, изпитват 
множество безпокойства. 

 
1. “Мислит е ли, че ще дойде някой?”  Те поверително питат дали 

християните биха могли да предложат проект, който да е интересен и за 
нехристияни. Трудно им е да си представят каква ще бъда общата почва на 
такава среща. Имаме ли някакви общи отправни точки? Как ще прекарваме 
времето заедно, ако нямаме библейски изучавания и молитвени събрания? 
Интересно е да се наблюдава как несигурните християни се чувстват в среда, 
различна от формите и обичаите на църковното общество. 

 
2. Необходимостт а от  официална подкрепа и практ ическа помощ от  

мест нат а църква. По време на подготвителния етап на проекта, ние изискваме 
официална подкрепа от ръководството на местната църква. Ние не започваме 
сътрудничеството без тях. Подкрепата се изразява в предоставянето на човешки 
ресурси – служител или екип, които ще подготвят проекта в обществото и ще 
установят взаимоотношения с учениците. Ние също така отправяме молба за 
някакъв вид финансово подпомагане. В повечето случаи пътуването на 
учениците до мястото, където се провеждат уикендите, беше финансирано от 
дарения от местните църкви. 

Състав на групата (примери) 
 

1. Размер на групат а, мяст о за срещит е. Идеалният размер е около 25-30 
човека. Не препоръчваме да се надхвърля тази граница. Този размер на групата 
осигурява в известна степен анонимност (някой ученик може да остане 
незабелязан), но въпреки това позволява доста добра динамика. По време на 
взаимодействието между лектора и участниците ние предпочитаме 
разположение на групата във формата на буквата U. Лекторът е освен това 
посредник и помощник, а учениците са седнали на маси или чинове, където ще 
могат да водят записки. Тъй като участниците са с лице един към друг под 
формата на буквата U, всеки може да осъществява зрителен контакт с другите. В 
центъра е оставено празно пространство, което се използва за “разчупване на 
леда” или различни игри. Понякога участниците са разделени на по-малки 
групи (6-8 души). Дискусиите в тези групи могат да бъдат по-лични и 
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бъдат давани на място след като сме изслушали (изразените или скритите) въпроси. 
Ето затова проектът е наречен “Апологетика с наострени уши”. 

 
Младите християни научават как да се държат естествено и открито когато 

представят благовестието. Да бъдеш “свидетел” не е нещо отделно от ежедневния 
живот. Ние искаме да поставим основите на доверието, върху което след това 
местните църкви да градят в своите училища и градове. 

 
Коментар от участник: 
Сблъсках се с много интересни въпроси, за които никога не бих се сетил сам. Хареса 

ми, че участието в дискусията беше доброволно. Различно е от [класовете по религия] в 
училище, където те задължават да отговаряш. Жалко, че проектът е само три дни. Би 
могло да бъде по-дълъг! 

Междукултурно събитие без скрити цели 
Доста често се срещат вярващи, чиято главна мотивация и цел е да предадат 

благовестието, но те често не знаят как да изразят ключовия елемент в него – нашата 
връзка с Исус Христос – по такъв начин, че да бъдат разбрани. Исусовият модел на 
общуване с другите, вярващи и невярващи, си заслужава да бъде внимателно обмислен 
и подражаван. Една от пречките пред създаването на истински взаимоотношения с 
невярващи е конспираторския подход на “ловците” и “плячката”, за който вече 
споменахме. Подтикът да сведем евангелизаторството до устно изразяване на 
“основите на вярата” е една от причините понякога християните да бъдат възприемани 
като опасни хора, които разпространяват, своята идеология, или, в най-добрия случай, 
които са непривлекателни. Ние желаем да интегрираме нашата вяра в динамиката на 
всекидневните взаимоотношения, където начинът, по който представяме 
благовестието отчасти зависи от ситуацията. Тогава ние отговаряме на зададените 
въпроси. Ако участниците ни опознаят първо като интересни хора, и ако знаят, че се 
намират в сигурна в идеологически смисъл среда, основите на нашата вяра изплуват 
на повърхността по естествен път. Ние се молим за такива възможности, които 
позволяват това да се случи, и винаги гледаме да откликваме на такива случаи по 
всяко време.  

 
Проектът “Наострени уши” предоставя множество възможности за междукултурна 

обмяна, било то между хора с различни възгледи за света или между родители и деца. 
Един от резултатите от заниманията, и ключова цел, е да станем по-чувствителни 
спрямо онези, които имат различно мнение.  

 
Една от целите на проекта е да създаде “безопасно пространство”, където млади 

вярващи и невярващи да говорят и живеят заедно за два дни. От една страна, ние бихме 
желали да представим този модел и ценности пред местните протестантски църкви. 
Виждаме значителна воля да предават християнството, но и липса на познания как да 
го правят гъвкаво и резултатно. От друга страна, бихме искали да споделим 
благовестието с невярващи, много от които може би никога не са го чували преди. Те 
често силно се съпротивляват и имат предубеждения срещу религията (особено в 
нейната институционна форма), но също имат и дълбоки лични въпроси. 

 
Коментар от участничка: 
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 Какво означава да успееш? Какво е моето определение за успех? Важен 
ли е “образът”? Каква е разликата между това “да имаш” и “да бъдеш”, и на какво 
се базира нашето разбиране за стойността ни? 

 Как да се справим със собствения си перфекционизъм? 
 Темите за страха, безпокойството и агресията. От какво се страхуваме 

най-много? Какво означава да се довериш и как проявяваш доверие на практика? 
Как реагираме на промяната? 

 Напрежението между това, за което мечтаем и реалността: търсенето на 
истинската любов и намирането на “нашето място под слънцето”; проблемът с 
болката. 

 Каква е основата на благодатта и как на практика е разкрита тя в 
характера на зрелия човек? 

 Въпросът за идентичността, как да открием кои сме ние и как да 
разберем библейската заповед  “да обичаме другите като себе си”. Какво 
означава свободата във взаимоотношенията, свобода, която не обвързва и грижа, 
която не манипулира? Говорим за смирението, което осъзнава истинските си 
мотиви (“Аз давам, за да получа”) и се разкрива в благодарността.  

 
При първата среща на една от групите една млада жена пастир, местният 

координатор за тази група, започна първата вечеря с пеенето на молитва. Някои от 
членовете на младежката група в нейната църква колебливо се присъединиха към 
пеенето. Невярващите бяха изумени и някак изплашени. На закуска следващия ден, 
жената пя сама, а на обяд дори и тя вече не пееше. Ние започнахме да разбираме как 
да се вслушваме в другите и също как да предаваме нашите убеждения по по-
внимателен начин. По-късно, когато дискутирахме проблемите с разделянето ни в 
едни затворени групи, и двете “страни” се съгласиха, че срещата с различни хора би 
могла също да бъде много вдъхновяваща.  

 
Виж Приложение 2 за примерни игри, които “разчупват леда” и други занимания. 
 
Вторият уикенд: 
Втората серия от срещи е свързана, с повече взаимодействие. Много от често 

срещаните проблеми на тийнейджърите произлизат от това, че им липсват умения да 
общуват. Първата сесия беше фокусирана повече върху разбирането на самите себе си. 
На втората сесия нашето внимание е насочено извън нас самите върху 
взаимоотношенията в училище, в семейството и с приятелите. Заниманията са 
свързани с вербална и невербална комуникация. Говорим за общуването на различни 
нива и за възможните недоразумения.  

 
Целит е на вт ория уикенд:  
Да се научим да общуваме 

 проблеми в комуникацията: вербална и невербална комуникация 
 справяне с конфликти 
 любов и отговорност в сексуалните взаимоотношения 
 какво казва християнството за отношенията между мъжете и жените 
 гледане на филм и дискусия 
 открита дискусия върху конкретни въпроси на участниците 
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Житейски роли:  Имахме много искрен дебат 
относно наркотиците и реалността, а също и 
относно семейните ценности. По едно време една 
16-годишна ученичка, която започнала да ходи в 
баптистка църква след един английски лагер, 
напусна дискусията. Нейната майка е алкохоличка 
и тя живее в много трудна семейна ситуация. Тя е  
много екстравагантна личност, но самоувереността 
замаскира уязвимостта. Последната игра от 
уикенда се отнасяше до житейските роли, които изразяват нашата самоличност. Всеки 
от нас имаше по пет листчета хартия с различни роли, изписани на тях, които 
изхвърляхме един по един. Последната роля, най-ценната, която остана в ръката й 
беше тази на “дъщеря”. Тя отказа да изхвърли този лист хартия и също отказа да 
обясни защо. Беше много емоционална ситуация... и ние уговорихме среща за по-
късна дата, когато да поговорим повече с нея за нейните проблеми 

Виж Приложение 2 за описанието на тази игра: Пет житейски роли 
 

 
Третият уикенд: 
Добро начало е да започнем с разговори за общуването и безопасната атмосфера, в 

която можем да изпитаме свобода, независимо от различните ни възгледи.  
 
Целит е на т рет ия уикенд:  
Исус Христос: “Истински Човек – Истински Бог” 

 “Проповедта на планината” и нейното приложение в контекста на нашето време 
 Да живеем заедно в “безопасна атмосфера" 

 
Ние също така разговаряме за ценностите, които споделяме и за ядрото на 

благовестието: кой е Исус Христос, защо дойде Той в този свят, кой е Той за нас. 
Какви въпроси задаваме, когато ни изправят срещу благовестието и църквата като 
представител на вестта? Завършваме с размишления за нашите сесии заедно и за 
взаимодействието между вярващи и невярващи. 

 
По време на едно обсъждане на въпроса “Кое е по-важно, истината или любовта?”, 

младежите разбраха, че и двете са необходими. Истината сама по себе си води до 
омраза и гняв, и суров легализъм, а любовта сама по себе си води до толериране на 
беззаконността. Това даде добър отзвук и те обсъждаха как някои от тях, като 
нехристияни, се чувстват толкова често съдени от религиозния свят. Вярващите се 
чудеха как би изглеждал един свят без закони и живот, изживян в лъжа. Малко или 
много, бяха изградени мостове след като двете групи за първи път започнаха 
наистина да разговарят едни с други. 

 
Коментар от участничка: 
Звучи като клише, но на мен наистина ми хареса всичко тук. Бих могла да кажа, че 

открих нови умения да общувам с хората. Преживях много добри неща тук и не мога да 
се сетя за нещо лошо. Смятам, че този вид семинар наистина има значение за 
личностното развитие – изгражда способност за толерантност, съчувствие, може би 
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църковна група или клуб, където учениците могат да продължат свободно да 
задават въпросите си и да изграждат взаимоотношенията помежду си. 

7. Реалната среща с личността се подсилва когато хората се чувстват 
изслушвани, разбирани и уважавани. Тогава с много по-голяма готовност ще 
чуят отговорите на своите въпроси.  

10 най-важни въпроси: 
1. Защо съставихте групата по този начин – вярващи и невярващи от един и 

същ район? Какво искахте да постигнете с това? 
 

2. Смисълът на живота: Каква е моята цел? Защо трябва да ставам сутрин? 
Какъв смисъл има да остаряваш, вършейки същите стереотипни действия, както 
всеки друг, което води до никъде? 

 
3. Самоличност и себезначимост. Моята собствена стойност срещу 

съобразяването с околните (имидж, финансово състояние на родителите, в 
какво намирам истинската си стойност? и т.н.). 

 
4. Как можем да вярваме в истинската любов и приятелство, ако всичко 

около нас ни напомня точно обратното?  
 

5. Лични въпроси, отправени към ръководителите (в контекста на “всички 
въпроси са позволени”, при което всеки може да напише своите въпроси и да 
ги постави в шапката анонимно). Например: Защо си християнин? Какво те 
накара да започнеш да вярваш в Бога, в Христос? Винаги ли си бил верен на 
съпругата си? 

 
6. От какво се страхуваме? Причини за страха и безпокойството и как да се 

справяме с тях. 
 

7. Насилие, агресия, нетърпимост (напреженията и конфликтите около 
групи като скинарите). Как да се справим с проблема? Възможно ли е да ги 
предовратим по някакъв начин? 

 
8. Въпроси относно сексуалността и партньорството (например: Защо 

християните настояват, че не е добре да имаш сексуални взаимоотношения 
преди женитбата? Защо абортът да е убийство? Как разбираш кой е “точният” 
партньор и т.н.). 

 
9. Как да разрешаваме конфликтите с по-висшестоящите, като учителите и 

родителите? 
 

10. Въпросът за перспективите в живота: как и къде да си търся работа и към 
какво да се насоча след завършване на училище или университета. Как да бъда 
индивидуална личност в една среда, която се опитва да ни върне обратно към 
старите стереотипи? 
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професионалния ни живот; страх от това, да бъдеш недъгав, и от остаряването... 
Отговорите включват късогледството на “култа към младостта” (широко 
рекламиран от медиите). Никой пластичен хирург не може да предотврати 
физическото угасване. Как да изживеем смислено животът, който ни е бил 
даден? Библейското наставление “недейте се съобразява с този свят” включва 
също и нашата способност да се противопоставим на манипулацията на 
медиите върху нашите желания, която превръща неща, които не са ни нужни, в 
неща, без които не можем да живеем. 

 
7. Въпросите за насилието, агресията и нетърпимостта са много актуални 

за тази възрастова група. Дори и в “престижните” училища има ученици, които 
използват различни средства, за да защитават правото си да бъдат различни, 
например: да носят дълга или боядисана коса. Ние засягаме причините за 
агресията, страхът като един от стимулите на агресията и ненападателните 
подходи, които могат да бъдат много по-резултатни от физическото насилие. 
Хуморът и проявата на по-широки възгледи често могат да постигнат много 
повече в оформянето на положителни или негативни нагласи, отколкото 
усложнените социологически или политически проучвания. 

 
8. Резултатните начини да повдигнеш темите за сексуалността и 

партньорството са чрез дискусии и упражнения, при които участниците си 
взаимодействат (виж Приложение 2 във връзка с играта “Столове”) вместо чрез 
лекции. Учениците имат различни мнения и ги дискутират. Лекторът ръководи 
и участва в дискусията. Специфичните или деликатните въпроси се разглеждат 
с анонимност – участниците ги записват и слагат в една шапка. 

 
9. Основният проблем е липсата на положителен модел за разрешаване на 

конфликти в средата, където учениците прекарват най-много време: 
семейството, училището или медиите (телевизия, филми, видео игри). Ключов 
момент е да им помогнем да видят “другата страна” (например, училищната 
среда много често е разочароваща не само за учениците, но също и за 
учителите). Конфликтите може да изглеждат открити, но всъщност могат да 
бъдат дълбоко лични. Често пъти разрешението не е в точната аргументация, а в 
способността да съчувстваш на онези, които са на отговорните места, и в 
разбирането на потенциалните причини за чувството на несигурност или 
унижение. 

 
10. Много ученици идват от райони с висока степен на безработица; много 

от родителите са загубили работата си. Обезсърчението от явната невъзможност 
да се намери работа в такива райони силно въздейства върху цялото семейство. 
Някои ученици се опитват да се справят с 
него; други се предават и клонят към 
изтощение и апатия. Бог, Който е 
източникът на благодат и сила, може да 
промени неблагоприятните обстоятелства 
и/или да ни снабди с кураж да се справим 
с тях. 
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Целият този “семинар” беше много обогатяващ и аз намерих отговори на много 

въпроси, които съм търсил дълго време. Чудесно е да се запознаеш с други хора и 
техните възгледи. Научих се да не бъда толкова мнителен и да се опитам да се освободя 
от предубежденията. Липсваше ми това, че втората вечер нямахме време за свободни 
дискусии, както миналия път. Но съм наистина много щастлив, че организирахте това 
време и че можах да присъствам. 

 



Апологетика с наострени уши  /  38 

 

Приложение 1 – Авторитет 
 
Един от най-важните предмети на нашите разисквания беше въпросът за авторитета. 

Опитахме се да слушаме с “наострени уши” и да открием на какво младите хора 
наистина вярват. Част от програмата също беше една игра, фокусирана върху 
откриването на нашите дълбоко вкоренени убеждения или онези неща, които наистина 
ни мотивират. Използвахме снимки и картини, за да им помогнем да изразят своите 
същински възгледи за авторитета.  

 
Марк, член на персонала на CITYGATE пише: 
“Занимавахме се с въпросите за авторитета в усилието си да помогнем на децата да 

опознаят себе си и един друг по-добре. Използвахме различни средства, един тест за 
определяне на вида личност, дискусия върху филма “Матрицата”, избор на снимки и 
картини, игри и други занимания. Един от нашите мотиви е да научим повече за 
вътрешните убеждения на младите хора около нас, така че да приспособим 
програмата да отговаря на техните истински нужди и въпроси. “Матрицата” е филм, 
който, освен всичко друго, се занимава с изпитанието на вярата. Нео, главният герой, 
има, както му казва някой във филма, “проблем с авторитета”. Ние поставяме като 
факт пред учениците тълкуването ни на целия свят около нас през три обектива: 
авторитет, опит и здрав разум. Ние посочваме думите на апостол Павел, че макар да 
гледаме, ние “виждаме нещата неясно, като в огледало”. Цялата ни перспектива е 
изчезнала, зрението ни е помрачено от катаракт (перде) на очите. 

 
Едно от упражненията е да се опитат със затворени очи да идентифицират 

предмети, поставени в торба. Казваме им, че трябва да използват като инструменти 
своя здрав разум или опит, и след това, че ние ще бъдем авторитета, който ще им 
помогне, като им подсказваме малко. Скоро те откриват, че нашите подсказвания са 
понякога точни, понякога подвеждащи и, понякога, са напълно лъжливи. Те 
разпознават някой, или изобщо никой от предметите, и така упражнението накрая се 
оказва ефективен начин да им помогнем да видят, че способността им да тълкуват 
света е замъглена от неточна информация, слабо разбиране, недостатъчна 
информация, липса на опит и от цял куп други пречки. Ние виждаме неясно, ще 
научат те. 

 
Дори и по-късно, след като сме гледали и анализирали “Матрицата”, някой ще 

попита: “Кое е по-важно, истината или любовта?” Говорим за това, че и двете са 
необходими, за това, как истината сама по себе си води до омраза и гняв и суров 
легализъм, а любовта сама по себе си води до толериране на беззаконността. Това 
дава добър отзвук и те обсъждат как някои от тях, като невярващи, се чувстват толкова 
често съдени от вярващия свят. Вярващите се чудят как би изглеждал един свят без 
закони и живот, изживян в лъжа. Малко или много, се изграждат мостове след като 
двете групи за първи път започват наистина да разговарят едни с други, дори и по 
незначителни, главно недиректни начини.” 

 
Въпреки, че много млади хора гледат на образованието като на запаметяване на 

части информация, които нямат връзка с живота, те се образоват непрекъснато в много 
позиции. Нийл Поустман (ръководител на факултета по култура и комуникации в 
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o Изслушва другите, не се бои да признае грешките си 
o Не се нуждае да знае всичко или винаги да бъде “прав” 
o Способен да приема коментар и отклик от другите 
o Цялостен живот, етичен, морален, не лъже  
o Способен да разрешава конфликти  
o Като баща ми, майка ми 
o Показва, че ме харесва 
o Не осъжда, не подценява другите 

Авторитет – отрицателен 
o Кара другите да се чувстват неудобно, нисшестоящи 
o Нестабилен, двуличен, има скрити цели 
o Законник, лицемер, лъжец 
o Манипулативен, избухлив, безскрупулен 
o Бюрократичен, официален, скован без очевидна причина 
o Неквалифициран, непрофесионален 
o Тесногръд 
o Учител, който има знания, но не е способен да ги предаде така че 

другите да ги усвоят, или създава атмосфера на страх 
o Кара другите да се чувстват нисшестоящи, глупави 
o Държи се сякаш е непогрешим, винаги е прав 
o Безучастен 
o Педантичен, студен 
o Решен да постигне личните си цели без значение какво или кой 

стои на пътя му (“през труповете на другите”) 
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Приложение 2 – Описание на игрите 
 
Насърчавайте всеки да участва във всички игри, дори и онези, които се стесняват, 

или на които не им се иска да застават пред група хора, или които не са настроени 
спортно. Но ръководителите трябва да проявяват чувствителност към всеки 
поотделно, без да ги карат да се чувстват неловко или насила да вършат нещо, в което 
те действително изпитват неудобство.  

 
Примерни материали:  

o Големи листове хартия и цветни химикали за рисуване върху тях. 
o Празни листа хартия или тетрадки и химикалки/моливи, в 

достатъчно количество, че да стигнат за всички игри и участници. 
o Хронометър (или часовник със стрелки), за да се засича времето 

по време на дейности, където се състезават отбори. 
o Малки “награди” за победителите в “състезанията” (след някои от 

игрите ние провеждахме церемония от типа на раздаването на 
олимпийските награди). 

o Добре обмислени въпроси или истории, подготвени 
предварително за избраните игри. Въпроси, които изискват отговори, но не 
еднозначни като “да” и “не”, за да стимулират дискусиите. 

o Радиокасетофон или СD плейър за дейностите, които включват 
музика, както и за използване като музикален фон докато тече “тихото” 
време в игрите. 

 

Игра: Да рисуваме заедно 
 

Това е упражнение по невербална комуникация. 
Учениците се разделят на групи от по осем до десет 
души. Всяка група получава голям лист хартия и 
химикалки. Целта е да общуват безмълвно чрез 
рисуване. Във всяка група членовете се редуват и 
рисува само по един човек, не всички едновременно. 
Рисуващият може да рисува в продължение на не 
повече от 20 секунди. Останалите трябва да се опитват 
да разберат целта на предишните рисуващи и да 
продължат техните усилия да създадат някаква 
история. Ние насърчаваме хората в групите да се 
опитат заедно да създадат история, в която има 
конфликт и заключение, без да изговорят и дума.  

 
След около 20 минути преценяваме техните рисунки, като се концентрираме най-

вече върху способността за сътрудничество, до каква степен една тема е станала 
централен обект за цялата група, има ли странни или изолирани елементи в картината 
и т.н. 
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Игра: “Столове” 
 

Тази техника може да бъде използвана, 
когато започвате теми, които предполагат 
няколко възгледа, върху които участниците 
вероятно имат различаващи се мнения. Тази 
игра се оказа особено ефективна при 
обсъждането на въпроси като 
партньорството и сексуалността. 

 
В центъра на достатъчно голяма стая (обикновено залата, в която се провеждат 

лекциите) поставете два стола с лице един към друг. Обявява се някакво твърдение 
или гледна точка, например: 

 
 “Любовта от пръв поглед е възможна.” 
 “Аз искам да чакам до след сватбата за нашия пръв сексуален контакт.” 
 “Не бих направила аборт при никакви обстоятелства.” 

 
Групата е разделена според мнението на участниците. Тези от тях, чийто отговор е 

“да” се събират в единия край на стаята, а онези, чийто отговор е “не” заемат 
противоположния край, като между тях са двата стола. Една виртуална линия 
преминава между двата стола през средата на стаята. Учениците избират своето място 
спрямо нея в зависимост от силата на своите убеждения. Тези, които нямат ясни 
възгледи по въпроса могат да седят близо до столовете на нулева точка, онези, които 
напълно са съгласни с отговора “да” или “не” са близо до стените, което означава, че 
са най-далече от столовете в средата (и най-далече от другите, които са на обратното 
мнение). Ръководителят избира представители на двете мнения и те се опитват да 
защитят позицията си в кратка дискусия. Или могат да задават въпроси на човека, 
седящ на срещуположния стол относно неговото мнение. В следващия етап на 
дискусията, останалите от двете страни са подканени да се присъединят с коментари, 
въпроси. 

 
Ние предварително наблягаме, че не искаме да “победим” другата страна с нашите 

аргументи. Важно е да се изслушваме едни други и да уважаваме онези, с чиито 
мнения не сме съгласни. Често цитираме Т.Г. Масарик: “Само волът не променя 
мнението си.” Ако някой промени мнението си по време на дискусията, те могат да 
сменят мястото си (по-близо или по-далеч от “нулевата точка” или дори от “другата 
страна”). Ролята на ръководителя е да направлява дискусията като остава 
безпристрастен. На края на дискусията може да е подходящо да обобщи обсъжданията 
или дори да представи своето мнение. Водачът, разбира се, е свободен да задава 
въпроси или да обърне внимание на нещо по време на дискусията.  

Игра: Едно нещо (запознанства) 
Това е добра въвеждаща игра за първата среща. Всеки намира някой, когото не 

познава добре и се представя, като споделя едно нещо за себе си, което би искал 
другите да знаят за него и което те не биха разбрали от пръв поглед.  
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може да е невъзможно; след достатъчно дълго време ръководителят може да позволи 
едно “пускане” (освобождават се по една ръка на двама души) така че действието да 
продължи.  

Игра: Пет житейски роли (размисъл за нашата собствена 
идентичност) 

 
Ние гледаме на тази игра като на размишление за нашия собствен живот: какво 

представляват основите му, кои взаимоотношения и житейски роли ние ценим, и 
всичко това от гледна точка на неизбежната физическа смърт. Добре известното 
memento mori (помни смъртта) може да доведе до преценка на приоритетите в живота 
ни, да насочи вниманието ни към наистина важните въпроси и да остави настрана 
баналностите. 

 
Участниците сядат в кръг и записват върху пет малки листчета хатия най-важните 

роли в живота, които в момента съставят тяхната самоличност. Тези роли показват 
тяхната ситуация във взаимоотношенията (например син/дъщеря, ученик, приятел и 
т.н.). След като ги запишат подреждат листчетата от най-маловажната до най-
значимата роля. Тези листчета с роли те хвърлят в центъра на кръга като ги прочитат 
гласно. Разсъждаваме за естеството на живота – “картите”, които държим в ръцете си, 
изхвърляме една след друга, и как трябва да уважаваме всичко, което временно ни е 
било дадено. Преди последния, пети кръг, ние караме учениците да изберат едно от 
двете основоположни становища относно разбирането им на тяхната самоличност: 1. 
“Самоличността на ядката”, която се основава на юдео-християнското схващане за 
човека като същество, което има черупка, която може да се отстрани, но чието ядро, 
като център на личността, е постоянно и по определен начин – “вечно”.  2. 
“Самоличността на лука”, която е близо до будисткото виждане: ако обелим всеки 
слой, накрая няма да остане нищо. С други думи, с края на нечии житейски роли, 
временното и въображаемо “Аз” също изчезва. 

 
Тези, които са на страната на “самоличността на ядката” задържат последното 

листче хартия, а онези, които избират “самоличността на лука”, го хвърлят. Това е 
една силно емоционална игра и ръководителят не трябва да се поддава на 
изкушението директно или косвено да манипулира ситуацията. Убежденията на 
другите –дори и различаващи се от нашите – не трябва да бъдат поставяни под 
съмнение или омаловажавани. 

Игра: Завъртане на шишето 
Всички сядат на пода в кръг. Едно шише се намира в средата на кръга и някой го 

завърта. Този, когото шишето “сочи” като спре (гърлото му), трябва да разкаже кратка 
история по тема, която е определена предварително.  

 
Примери: 

o Случка от детството – игра, която сте играли, любимо животно / 
играчка / занимание... 

o Любим подарък (или най-нелюбим) и защо 
o Случка, при която сте били в неловко положение (ръководителят 

може да започне) 
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Тази игра подчертава важността на работата в екип и също колко лесно е да 
объркаш другите, когато бързаш или си под напрежение. 

Игра: Струпване  (вариант на музикалните столове) 
Достатъчно на брой (много) здрави столове се нареждат в кръг (с лицето навън) или 

в две редици (с гръб един към друг) така че за всеки човек, освен за един, да има стол 
за сядане. Хората обикалят около столовете докато свири музика. Когато музиката 
спре, всеки се втурва към един стол, бил той празен или зает. Един от столовете се 
маха и музиката започва отново. Ако някой не успее да седне на столовете, (никоя 
част от тялото не трябва да докосва пода) се изключва от играта. Победители са 
всички, които са успели да седнат на последния стол. 

 
Тази игра може да се изиграе по-бързо, като започнете с по-малко столове, така че 

ще има по-малко обиколки, за да седнат колкото се може повече хора на последния 
стол. 

Игра: Предай посланието, моля 
Предаването на послания или разкази на другите е нещо, което всички ние 

всекидневно правим. Целта на тази дейност е да подчертае колко важно е да слушаме 
внимателно, да се опитваме да разберем какво казва другия и да си записваме важни 
подробности; все ключови неща за добрата комуникация. Случки, или клюки, които са 
преминали през множество “куриери”, лесно се изопачават и бегло напомнят 
първоначално предадения оригинал.  

 
Сценарий: 
Пет или шест души се избират за “носители на посланието”. Всички, освен един от 

тях, излизат от стаята (и отиват някъде, където не могат да чуят какво правят 
останалите). Първият “куриер” изслушва “история”, дълга 3-5 минути, прочетена 
веднъж от ръководителя на упражнението. Тази “история” трябва да е лична (да се 
отнася до определени хора) и да съдържа няколко точни подробности (числа, серия 
или комбинация от събития, имена, дати и т.н.). Слушателят може и да не спира 
четеца, и да не записва каквито и да било факти, ако не иска. Веднага след като 
историята е прочетена, втори човек (от излезлите навън) влиза при групата. Първият 
трябва да повтори историята, колкото се може по-точно, пред новия “слушател”, 
споменавайки всички подробности, имена и т.н. Когато свърши, първият си сяда. 
Трети човек влиза при групата като нов “слушател” и изслушва отново същата 
история, повторена от “слушателя” преди него. И така това продължава, докато и 
последния човек е влязъл при групата и чул историята. До този момент историята ще 
е била повторена от човек на човек минимум 5 или 6 пъти. Последният човек повтаря 
разказа пред цялата група. Тогава ръководителят прочита отново първоначалната 
история.  

 
За дискусия:  
Кои бяха ключовите факти, които пропуснаха? Какви фактори допринесоха за този 

пропуск? Какви опасности крие това при бъдещи недоразумения или преценки 
относно засегнатите хора?  

Какви ключови факти бяха запомнени от всички слушатели? Защо?  
Кой започни най-точно разказа, който чу? Защо? 
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От всеки се изисква да носи със себе си шал, кърпа, тениска и т.н., които да бъдат 
използвани за превръзка на очите, така че да не могат да виждат през тях, съответно – 
за връзване на ръцете зад гърба.  

 
Разделяме групата на двойки от момче и момиче (случайно избрани). На един от 

тях ръцете са вързани зад гърба с шал/кърпа или др., а на другият очите са вързани с 
шал, така че да не може нищо да вижда. “Слепият” и “сакатият” ръка за ръка вървят по 
маршрута, който е отбелязан предварително. Двойките се състезават помежду си за 
това кой най-бързо ще премине маршрута. Те тръгват една след друга в интервал от 
три минути и се опитват да стигнат до крайната точка колкото се може по-бързо.  

 
Когато всяка група прекрачи финала (крайната цел), ако е останало достатъчно 

време,  те си разменят ролите, така че “слепият” става “сакатият” и повтарят маршрута 
отново. 

 
Ключовите моменти са добра комуникация при посочването на препятствията, 

които “слепият” не може да види, както и доверие да следваш насоките и избягваш 
опасностите по пътя възможно най-бързо.  

 
Тази игра представлява едно силно преживяване, тя спомага за изграждането на 

доверие, а също и за премахване на преградите между хора, които не са се познавали 
отпреди. 
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чувство или мисъл? Каква е заобикалящата среда на героите? Опишете я. Какво е 
времето във филма? Какво е осветлението? Кои са доминиращите цветове? Как са 
построени кадрите? 

 
Основен въпрос: Какво (виждаме)? Какво (чувстваме)? 
Цел на дискусията: да получим отговори на въпросите: “Хареса ли ни този филм? 

Какви чувства и асоциации предизвика у нас? За какво си мислехме докато гледахме 
филма, и за какво се сетихме?” 

Примерни филми (трябва да са съобразени с възрастта): Изгубената магистрала, 
Взрив, Седмият печат, Деветата порта, Блейд Рънър. 

В. Анализ на елементите на филмовия език: (режисьорът) – 
ФИЛМЪТ – (зрителите)  

 
Включват се въпроси като:  
Какъв е размера на кадрите? Каква е целта на редактирането? Каква е целта на 

камерата? Как се променят остротата, движението, фокусът и разстоянието? Какво 
виждаме в отделните кадри? Какъв е ритъмът на редактиране? Каква е скоростта, с 
която се развива филмът? Каква е ролята на музиката във филма? Какви песни чуваме 
във филма? Как използва режисьорът звука във филма? Какво е осветлението в 
кадрите на филма? Каква е историята? Как свързва режисьорът различните сцени 
заедно (преходът)? Как е устроена сцената? Каква е архитектурата? 

 
Основен въпрос: Как, като какво? 
Цел на дискусията: да получим отговори на въпросите: Филмът добър ли е? 

Постига ли успех?  
Примерни филми (трябва да са съобразени с възрастта): Психо, Невероятната 

съдба на Амели Пулен, Три цвята, Миналата година в Мариенбад, Малкият Отик 
(чешки филм, не е излъчван в България), Гражданинът Кейн. 

Г. Културен анализ: (режисьорът) – (филмът) – ЗРИТЕЛИТЕ 
 
Включват се въпроси като:  
Филмът революционен ли е? Защо? или: Ако няма нищо изумително, защо филмът 

постига успех? По какъв начин привлича? Кои са забележителните елементи? Какъв 
беше отзвукът за филма? Цитират ли го често? Какви теми изважда наяве? Ако се е 

превърнал в хит, защо го гледат масово? 
Предизвикал ли е скандал? Бил ли е по 
някакъв начин необикновен? Ще има ли зрители 
да го гледат след десет или двадесет години? 

 
Основен въпрос: За кого (е филмът)? Кой (го 

харесва – не го харесва)? 
Цел на дискусията: Да получим отговори на 

въпросите: Филмът добър ли е? Постига ли 
успех?  

Примерни филми (трябва да бъдат 
съобразени с възрастта): Титаник, 


