


КИШЕНЬКОВЕ 
КЕРІВНИЦТВО 
НАСАДЖЕННЯ 
ЦЕРКОВ 

Пем Ерланд 



Цей текст дозволено перевидавати, 
перекладати, відтворювати, 
розповсюджувати та продавати на будь-
яких носіях інформації. 
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Шлях до примноження 

Якщо ми хочемо, щоб ріст церкви був 
швидшим від росту населення, нам потрібно 
примножуватися. 

Якщо один благовісник щодня 
приводитиме до Христа по 
1000 чоловік, то для того, щоб 
спасся весь світ, знадобиться 
37000 років. 

Проте якщо кожен учень 
Х р и с т а п о с т і й н о 
займатиметься з людьми та 
щодня додаватиме одного 
учня, який в свою чергу 
займатиметься з іншими та 
примножуватиме число таких 

само учнів по одному на день, то весь світ 
спасеться вже через 37 років. 
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Суть нашого підходу 

Простота 
Це під силу кожному! Ці принципи настільки 
прості, що їх можуть використовувати всі: 
молоді та старі, освічені та неосвічені, 
мешканці міст та сел , досвідчені та 
недосвідчені. Ким би ви не були, ви можете 
створювати величезний вплив, насаджаючи 
прості церкви, що постійно примножуються. 

Сучасність 
Ви можете справляти величезний вплив на 
далеких від Бога людей! В сучасному світі 
насадження церков, що примножуються, 
загально визнане одним з найефективніших 
способів поширення доброї вістки Ісуса. 

Нестриманість 
Ви можете стати учасником Божої історії, 
хвилюючих пригод Євангелія. Як тільки  



3

процес насадження церков починається, він 
вмить набирає швидкість і потенційно 
призводить до виникнення некерованого руху 
насадження церков. Звичайно, цей рух є 
некерованим для нас, але знаходиться під 
повним керуванням Святого Духа. 

Різнобарвність 
Ви можете робити це усюди й з усіма! Прості 
церкви можна починати в різних етнічних 
групах та культурах, в західних університетах 
та серед неосвічених людей, в африканських 
селах та азійських великих містах, серед 
бізнесменів та в кав'ярнях. Всюди, де 
збираються люди, можна приводити їх до 
Христа та починати церкви. 
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Дійте згідно з книгою Дій 
Вам треба просто жити за принципами 
Нового Заповіту. Ця модель церков, що 
примножуються , взята прямісінько з 
Євангелія та книги Дій. Це біблійна модель. 

Закладіть фундамент на майбутнє 
Прийміть таку стратег ію місі ї , яка 
забезпечить продовження діяльності після 
вас! Приступіть до місіонерської діяльності, 
яка спрятиме якомога швидшому переходу 
ініціативи від вас до місцевих віруючих. 
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П'ять кроків 

1. Молитва 
Моліться аж до ридання за людей. Постіться і 
моліться. Ходіть і моліться. Благайте Бога, 
що дав вам бачити те, що бачить Він, і 
відчувати те, що відчуває Він. Моліться за 
«людину мира», яка має ключик до сердець 
та думок людей, яким ви проповідуєте 
Євангеліє. Моліться, щоб зрозуміти та 
полюбити чужу культуру. Моліться, щоб Бог 
дав вам конкретні стратегії. 
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2. Зустрічі 
Ідіть до людей і зустрічайтеся з ними. 
Проводьте час із тими, хто не знає Ісуса. 
Вийдіть із затишного християнського 
оточення. Не піддавайтеся спокусі та 
емоційній потребі зосереджуватися на 
проблемах у вашій команді, що відбирають у 
вас час і сили. Шукайте групи людей, в яких 
немає по сл ідовник ів Христ а . Коли 
знайомитеся з людьми, не тягніть їх із 
їхнього середовища до ваших друзів. 
Навпаки, ідіть і знайомтеся з їхніми друзями. 

3. Робота 
«Інвестуйте» в життя людей. Робіть їх 
учнями. Інвестуйте в них одразу, не чекаючи, 
поки вони помоляться молитвою покаяння та 
приймуть Ісуса або скажуть, що бажають іти 
за Ісусом. «Робити їх учнями» ‒ це суть 
благовіщення та встановлення глибоких 
стосунків. 
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«Робити їх учнями» означає приводити 
людей до Ісуса так, щоб вони особисто 
пізнали Його і потім навчилися любити й 
слухатися Його. Навчайте їх про привілей іти 
до інших народів, щоб Божа місія стала 
частиною їхнього духовного ДНК. 

4. Зібрання 
Дозвольте тим, з ким ви зустрічаєтеся і хто 
духовно відкритий, збиратися з іншими 
шукачами істини, разом проводити час в 
цікавих та приємних заняттях, молитві й 
Божому Слові. Іноді краще дозволити їм 
самим вирішувати , з ким , де і коли 
зустрічатися. Зосередьтеся на словах та 
притчах Ісуса. Збирайте людей в громаду 
друзів, не чекаючи, поки вони скажуть, що 
хочуть стати послідовниками Ісуса . 
Збиратися разом на обід або вечерю ‒ це один 
з найкращих способів створення громади. 
Ісус сказав, що де двоє або троє зібралися в 
Його ім'я, там і Він серед них. По суті це і є  
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церква в найпростішому розумінні слова. Для 
того, щоб бути «церквою», більше нічого не 
треба. Для зростання здорової, сильної 
церкви треба більше (див. Дії 2:42-47), але 
для насадження церкви достатньо простого 
зібрання людей. 

5. Примноження 
Плануйте зріст. З самого початку вчіть нових 
віруючих брати на себе відповідальність за 
зібрання та благовісництво. Намагайтеся 
якомога більше залишатися в тіні, надаючи 
м о ж л и в і с т ь і н ш и м з р о с т а т и й 
використовувати свої духовні дари. Коли 
ваша громада стане занадто великою для 
зібрання та спілкування, подумайте про 
створення нової громади. 
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Дійте в осередках 

Підбадьорюйте молодих віруючих і далі 
дружити зі своїми друзями! Не приводьте 
молодого віруючого в ваш світ, але самі йдіть 
у його чи її світ. Замість того, щоб знайомити 
його чи її з усіма своїми друзями, ви самі 
повинні йти знайомитися з його чи її 
друзями. Замість того, щоб показувати, де і з 
ким ви проводите час, вам слід дізнатися, де 
він чи вона проводять час та йти туди разом із 
ним чи з нею. 

Розірвати зв'язки з друзями повинні лише ті, 
хто страждає від залежності, а такі люди 
складають невеликий відсоток. Шукайте тих, 
хто приведе вас із Ісусом до цілих осередків 
людей. Відчуйте радість відкриття нової 
групи друзів! 
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Ланцюжки 
наставництва 

Не збирайте людей навколо себе, але 
встановлюйте наставницькі ланцюжки, згідно 
з 2Тим. 2:2: «А що чув ти від мене при 
багатьох свідках, те передай вірним людям, 
що будуть спроможні й інших навчити». 
Павло Ви

! !

Тимофій Ваш учень

! !

Вірні люди Учень вашого учня

! !

Інші Учень учня вашого 
учня
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Доручайте служіння іншим 

Не будуйте церкву навколо свого служіння, 
але доручайте іншим діло служіння, як 
сказано в Еф. 4:11-13: «І Він [Христос], отож, 
настановив одних за апостолів, одних за 
пророків, а тих за благовісників, а тих за 
пастирів та вчителів,  щоб приготувати 
святих на діло служби для збудування тіла 
Христового,  аж поки ми всі не досягнемо 
з'єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа 
досконалого, у міру зросту Христової 
повноти». 
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Доручайте іншим іти й проповідувати Ісуса, 
не чекаючи, поки вони закінчать курс. Бог 
могутнім чином діє через молодих та 
незрілих людей. Не показуйте своїми діями, 
неначебто незр іл і люди не можуть 
розповідати іншим про Ісуса та закликати йти 
за Ним. Навпаки, заохочуйте їх одразу 
розповідати іншим про Ісуса та про стосунки 
з Ним у своєму житті. 

Далі в них буде більше відповідальності, але 
ми повинні завжди питати: «Яке служіння я 
можу доручити цій людині сьогодні?» 
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Учнівські групи 

Формат «В-В-В» – На зібраннях дуже 
важливо триматися трьох «В»: Відповіді на 
питання, Вивчення Слова та Відданість. 
Поділіть зібрання учнівської групи на три 
третини і чітко дотримуйтеся цілі кожної 
третини . Учнівськ і групи надають 
можливість закласти фундамент для навчання 
учнів. Цей формат дуже легко вивчити, його 
легко дотримуватися, а також його легко 
передавати іншим. 

Перше «В» – Відповіді на питання 
(бесіда, в якій віруючі задають одне 
одному питання і дають відповіді, а 
потім поклоняються та моляться одне за 
одного) 

1. Запитайте: «За що ви вдячні Богу?» 
Далі запропонуйте: «Давайте будемо 
дякувати Богу. Нехай кожен з нас  
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 помолиться короткою молитвою   
 подяки». 

2. Запитайте: «Хто хоче поділитися 
потребами для молитви або 
сповідати гріх?» Далі запропонуйте: 
«Давайте коротко помолимося за 
одне одного». 

3. Запитайте: «Чому ви навчилися з 
Біблії в останні тижні, і як ви зараз 
застосовуєте це в своєму житті?» 

Друге «В» – Вивчення Слова 

Задайте три питання: 
1. Що ми дізнаємося з цього тексту 

про Ісуса (або Бога)? 
2. Що ми дізнаємося з цього тексту про 

нам самих? 
3. Що ми будемо робити? Як зміниться 

наше життя через те, чому ми 
навчилися? 
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Третє «В» – Відданість (молитві та послуху) 
1. Молитва. «Назвіть трьох людей, 

з якими ви можете поділитися 
цією істиною» (бажано, щоб 
вони не були послідовниками 
Ісуса). 
«Зараз давайте у парах помолимося 
за цих людей». 

2. Послух. «Як зміниться моє життя 
через те, чому я сьогодні тут 
навчився? Я буду____ ». 
Поділіться вашим рішенням з 
кимось іншим та затвердьте це 
рішення молитвою. 

3. Практика. В кінці кожної зустрічі 
треба кілька хвилин практикуватися, 
як ділитися засвоєною нами істиною 
з тими трьома людьми, за яких ви 
молитеся. 
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Можливо, вам захочеться пропустити це 
третє «В», і ви легко знайдете причину, чому 
воно не підходить до вашої групи. Якщо ви 
пропустите цю частину, ваша церква не буде 
рости так, як ви бажаєте. 
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Три рівні авторитету 

 

Якщо ви навчите нових віруючих трьом 
рівням авторитету, вони зможуть самі 
приймати мудрі рішення. 

1-й РІВЕНЬ. 
Накази Нового Заповіту 
Божі накази слід виконувати без сумнівів та 
суперечок, адже Бог ‒ наш Вищий Командир. 
Цер к ву можн а в в аж ат и о с т ат оч н о 
насадженою лише тоді, коли вона здійснює 
всі служіння, яких вимагають Христос і 
Апостоли в Новому Заповіті. 
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2-й РІВЕНЬ. 
Приклади в Новому Заповіті, 
стосовно яких немає наказів 
Християни вільні наслідувати такі приклади 
або не наслідувати їх, тому що це не накази. 
Цього не можна забороняти, адже Апостоли 
практикували та ухвалювали це. 

3-й РІВЕНЬ. 
Звичаї, не основані на Новому Заповіті 
Не вимагайте від людей сліпо дотримуватися 
традицій. В більшості випадків традиції є 
добрими. Але є й такі, що заважають людям 
виконувати накази Нового Заповіту, і такі 
традиції слід забороняти. 
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Сім основних наказів 

Навчайте нових віруючих виконувати сім 
основних наказів. Насправді в Біблії можна 
знайти приблизно 150 наказів Ісуса, але для 
того, щоб утримувати людей у правильному 
напрямі, достатньо семи. Більш детально 
можна навчити їх пізніше. 

1. Покайтеся (та віруйте) 
2. Охрестіться 
3. Приймайте Господню Вечерю 

(причащайтеся, підтримуйте 
спілкування) 

4. Любіть (прощайте) 
5. Моліться 
6. Давайте 
7. Ідіть і робіть людей 

учнями Ісуса 
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Чотири «П» 

Завжди пам'ятайте, що вашою задачею є 
доручати служіння іншим та рухатися далі. 
Для виконання цієї задачі ви повинні з самого 
початку дотримуватися «Чотирьом "П"», що 
викладені далі. 

Показуй 
Людина з більшим досвідом або знаннями в 
даному служінні чи сфері діяльності показує 
молодшому в вірі, як це робити, або передає 
йому чи їй знання для більшого послуху. 
Метою учнівства завжди є послух заповідям 
Ісуса. 

Поміч 
Далі молодший у вірі помагає керувати 
старшому в вірі. Цей етап можна починати 
одразу після того, як молодший у вірі один 
раз побачить вчення на практиці. Старший у  
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вірі може зустрічатися з молодшим у вірі та 
наставляти його чи її. Молодший у вірі не 
обов'язково повинен навчати так само, як 
навчав старший у вірі. Не хвилюйтесь, якщо 
молодший у вірі не справляється з завданням 
із першого разу. Далі працюйте з ним або з 
нею, якщо він (вона) відкритий та бажає 
вчитися. 

 

Практика 
Старший у в ір і доручає керування 
молодшому в вірі та спостерігає за ним. 
Старший у вірі повинен підбадьорювати  
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молодшого, хвалити його (її) перед іншими за 
те, що він (вона) проявили сміливість і 
почали служити людям. Після служіння 
старший та младший у вірі зустрічаються 
вдвох, і старший наставляє молодшого, 
розповідає йому свої враження. 

Передавай 
Старший у вірі передає служіння молодшому 
та рухається далі, в інше місце. Молодший у 
вірі вже може керувати сам, не залежачи від 
старшого брата або сестри у вірі, але все ще 
користуючись їхньою підтримкою та 
любов 'ю. На цьому етапі старший та 
молодший у вірі вже спілкуються як рівні. 

Для того, щоб дійти до цього етапу, може 
знадобитися довгий час (1-2 роки), але як 
тільки молодий лідер досягне цього рівня 
(навіть якщо він був новонаверненим), він 
дуже скоро зможе служити незалежно від 
інших. У кожному окремому випадку прогрес  
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віруючого рухається з різним темпом. Слід 
пам'ятати, що люди, які ще не стали 
віруючими, часто дуже добре передають 
біблійне вчення, навіть не зовсім розуміючи 
його. 
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Довідайтеся більше! 
Пишіть нам, якщо вам треба більше 
екземплярів цієї брошури або щоб 
дізнатися про те, як почати служіння. 

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

Grandview, MO 64030 
816-216-1353 

www.allnations.us 	

http://www.allnations.us/
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