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ЖИВА ІСТОРІЯ 
Відкрий свою історію 
в задумі та місії Бога 

 
8 уроків про Божий задум,  
Божий народ і Божий план 
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Відкрий свою історію  
в задумі та місії Бога 

 
8 уроків про Божий задум,  
Божий народ і Божий план 

 
Мета посібника “Жива історія” — допомогти вам побачити давній Божий задум, роль 
Божого народу та Його всесвітню місію. Завдяки цьому вивченню ви знайдете нове 
бачення й живий інтерес до Бога та Його всесвітнього задуму. Наше прагнення — 
щоб у результаті ви знайшли свою особисту та найефективнішу роль у виконанні 
Великого доручення. Нарешті, ми сподіваємось, що ці уроки поглиблять ваші 
взаємини з Богом і запалять у вашому серці палкий вогонь бажання, щоб земля 
наповнилася “пізнанням Господньої слави…, як море вода покриває” (Авакума 2:14).  
 
Ми хочемо, щоб “Жива історія” допомогла вам усвідомити, що Бог створив вас для 
участі у всесвітній драмі, сюжет якої грандіозніший, ніж ви можете уявити! 
 
                                                                                 — Команда служіння “Storyline” 
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ПОЧАТОК 
 
Перед вами стоїть вибір — жити заради своєї особистої історії або заради історії 
Бога. Посібник “Жива історія” допоможе вам ближче познайомитися з Божою історією. 
У процесі цього вивчення ви відкриєте для себе такі істини:  
 

• Біблія — це одна цілісна історія про Бога-місіонера  

• Божий метод здійснення Великого доручення — Божі люди  

• Бог призначив Своїм людям різні ролі у справі досягнення світу Євангелією  

• Протягом усієї історії звичайні люди ставали учасниками Божої місійної історії  

• Різниця між досягнутими й недосягнутими народами  

• Значення основних місійних термінів  

 
Посібник “Жива історія” містить 8 уроків, які допоможуть вам дізнатися про Божий 
задум, Божих людей та Божий план викуплення всіх народів. Ми сподіваємося, що 
цей посібник допоможе відкрити вашу унікальну роль у Божій всесвітній справі. Ми 
закликаємо вас вивчати та обговорювати уроки “Живої історії” разом з вашими 
друзями, родичами й колегами. 
 
КОЖНИЙ УРОК ПОСІБНИКА “ЖИВА ІСТОРІЯ” МІСТИТЬ ТАКІ 
ПІДРОЗДІЛИ:  
 

ЧИТАННЯ:    Прочитайте коротку статтю щодо різних  
аспектів Божої місії  

ВІДЕО:    Подивіться відео на тему уроку 

ДИСКУСІЯ:    Обговоріть те, про що ви дізналися, з іншими 

МОЛИТВА:    Поговоріть з Богом про те, що ви вивчаєте 

НАСТУПНІ КРОКИ:   Виконайте конкретні дії 

 
Будьте готові кардинально змінити ваш погляд на Біблію, на себе та інших! 
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Божий задум 
 
Ваша історія — частинка великої Історії 
Урок 1 
 

“Навчіться поклонятися Богу як Дивотворцю, Який прагне здійснити щось 
надприродне й божественне.”   

 
— Ендрю Мюррей, шотландський місіонер у Південній Африці  

 
ЧИТАННЯ 
Ваше життя можна порівняти з історією. Багато розділів цієї історії вже написано, та 
багато нових чекає на вас попереду. Чи ви маєте впевненість у тому, що найкращі 
розділи вашого життя — ще попереду? Які сюжетні повороти можуть зробити ці 
розділи найбільш несподіваними, захопливими і сповненими глибоким змістом та 
любов’ю? Тільки уявіть собі, що може відбутися, якщо ви проживете ці майбутні 
розділи вашого життя в центрі Божої історії. 
 
Досить лише розгорнути Біблію, щоб усвідомити, що ви тримаєте в руках зовсім 
незвичайну книгу. У Біблії можна знайти багато оповідей і моральних принципів, але 
який між ними взаємозв’язок? На перший погляд може здатися, що біблійні книги та 
розповіді абсолютно розрізнені й хаотичні, але чи насправді це так? 
 
Коли ми з радісним подивом усвідомлюємо, що Біблія — це єдина історія про Бога та 
Його взаємини з творінням, тоді увесь її зміст — розповіді про людей та події, мудрі 
вислови, поетичні уривки, етичні закони й пророцтва — раптом виявляється 
гармонійно вплетеним в одну велику й славетну сюжетну лінію. Усе в Писанні вказує 
на одну центральну тему — живу історію про особистісного та люблячого Бога, Який 
поставив за мету відновити зруйновані стосунки з такими людьми, як ми з вами. 
 
Головний сюжет усієї Біблії — історія про те, як Бог викупив людей і повернув їм 
доступ до взаємин з Ним. Писання проголошує: “Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя 
вічне.” (Від Івана 3:16). Бог відкрив для людини шлях спасіння через смерть Ісуса 
Христа на хресті, проклавши міст через прірву гріха й надавши їй можливість 
повернутися до Нього. “Бо заплата за гріх — смерть, а дар Божий — вічне життя в 
Христі Ісусі, Господі нашім!” (До римлян 6:23). Бог продемонстрував безумовну й 
жертовну любов до людства. “А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос 
умер за нас, коли ми були ще грішниками.” (До римлян 5:8). Ця велика любов  — 
фундамент християнської віри. Вона породжує глибоку подяку в серці людини і 
скеровує її до нових стосунків з Богом, що дають душі радість і втіху. 
 
Люди були створені, щоб жити заради Бога й любити Його. Великий богослов 
Августин так пише про це: “Не знає спокою серце наше, поки не заспокоїться в Тобі”. 
Насправді, ми створені для того, щоб знати Бога, поклонятися Йому й довічно 
насолоджуватися Ним. 
 
Історія вашого життя набагато значніша, ніж ви можете собі уявити. 
 
Коли ми дивимося на Біблію з цієї точки зору, то починаємо розуміти, що Бог не 
просто ставиться до людей з любов’ю, але також змінює їх і робить спроможними 
любити Його у відповідь. Божа любов і благодать відводить нас від нашої 
самовпевненості й повертає до залежності від Бога. Таким чином християнин 
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поклоняється і кориться Богові не заради того, щоб заслужити Божу любов та 
прийняття, але саме тому, що вже отримав їх. 
 
Ісус хоче увійти в наше життя та змінити його. У цій істині нема нічого нового. Від 
часів створення Бог звершує Свою відновлювальну роботу в житті людей. У Євангелії 
від Луки 4:18-19 Ісус цитує пророка Ісаю:  
 
“На Мені Дух Господній, бо Мене Він помазав, щоб Добру Новину звіщати вбогим. 
Послав Він Мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, 
відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування.”  
 
Ісус бажає, щоб ми всім серцем зрозуміли та пережили на власному досвіді Його 
добру звістку. Він пропонує нам визволення від усього, що заважає нам досягнути 
всієї повноти благодатного життя з Ним. 
 
У кожному серці відбувається драма, і від її результату залежить наша вічна доля. Бог 
опікується кожною людиною, кожною долею та кожним народом нашої планети. У 
Посланні до ефесян 2:10 написано: “Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на 
добрі діла…”. Слово “твориво” (poiema) в грецькому оригіналі має особливе значення. 
Воно походить від дієслова poieo, що означає “робити, створювати”. Таким чином, 
поет — це “творець” свого літературного твору, а поема — це його “твориво”. 
Найвдалішу аналогію можна знайти в інших сферах, пов’язаних із творчим процесом, 
наприклад, у гончарному ремеслі. Стародавні гончарні вироби відрізнялися не тільки 
функціональністю, а й красою. Саме цей нюанс значення й намагається підкреслити 
грецьке слово “твориво” в цьому вірші. Іншими словами, Бог уважає вас Своїм 
шедевром, і Його плани щодо вашого життя не тільки сповнені глибокого змісту, але й 
виконані з великою майстерністю неперевершеного Митця. 
 
Біблія каже, що все людство відвернулося від Бога у своїх серцях і почало пошуки 
життя, в центрі якого — власне “я”, що призводить до неминучого саморуйнування. 
Проте Бог у Своїй благодаті врятував вас. Завдяки очисній крові Христа та дії Божої 
благодаті у вашому житті розпочався процес оновлення й відбудови. Бог поступово 
формує з вас прекрасний шедевр, задуманий від початку. Історія вашого життя 
набагато значніша, ніж ви можете собі уявити. 
 
Бог вас запрошує взяти участь в історії, яка виходить далеко за межі ваших особистих 
стосунків з Ним. Ця історія охоплює всі часи і всі куточки землі, і вам приготовано в 
ній особливу роль, яку можете зіграти тільки ви. Життя, яке Бог пропонує вам у Своїй 
історії — це життя захопливе й повноцінне, глибоко змістовне і присвячене великій 
меті. Ваша особиста історія — частинка великої Історії.  
 
Замість Божої історії християнин може присвятити своє життя іншим цілям, але в 
такому разі його життя ніколи не стане таким значним і повноцінним, як того хоче Бог. 
Що ближче ми знайомимося з Божою історією, відкритою нам на сторінках Біблії, то 
краще ми розуміємо наше місце в ній. 
 
ВІДЕО 
Перегляньте стислий відеоогляд цього уроку на сайті: http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУСІЯ 
Біблія розповідає про багатьох людей, які відгукнулися на Божий заклик і присвятили 
своє життя Його Історії. Прочитайте наведені уривки та поміркуйте про реакції цих 
людей. 
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Історія Ісаї  
 
Прочитайте Ісаї 6:1-8 
 
Коли в храмі Ісая зустрівся з Богом, його реакцією були покора й покаяння. Потім Бог 
очистив його від провини і гріха.  
 

♦ Поясніть важливість цих фактів у зв’язку з 8-им віршем. 
 
Історія Павла 
  
Прочитайте Дії 26:1-23 
 

♦ Як Павло описує своє життя до зустрічі з Ісусом?  
 
♦ Як Павло описує свою зустріч з Ісусом?  
 
♦ Що Павло розповідає про своє служіння після зустрічі з Ісусом? 

 
Ваша історія  
Ісая і Павло пересвідчили життєзмінну зустріч з Богом. Попри те, що зустріч з Богом у 
більшості людей не така драматична, кожен із нас може розвивати свою, дуже 
особисту, історію стосунків з Ним. У цих віршах Павло, розповідаючи історію своєї 
віри, дотримується простого плану. Поділіться двома чи трьома реченнями про вашу 
особисту зустріч із Христом, дотрим уючись плану, який пропонує Павло.   
 
Моє життя до пізнання Христа і до слідування за Ним можна описати так:   
 

♦ Я прийшов до особистого пізнання Христа, коли….   
 
♦ Після того, як я послідував за Христом, моє життя можна описати так:  
 
♦ Які біблійні вірші, люди або події зіграли вирішальну роль в історії вашого 
життя? Поясніть, чому. 
 

МОЛИТВА 
1. Подякуйте Богу за те, що Він зробив у вашому житті. За спасіння в Ісусі Христі і за 
Його працю в преображенні вас в образ Свого Сина. 
 
2. Моліться, щоб Бог допоміг вам побачити як ваше покликання вписується у велику 
Історію викуплення народів. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ 
1. Згідно з планом свідчення апостола Павла, запишіть історію своєї зустрічі з Богом.  
 
2. Оберіть одну людину, з якою на цьому тижні ви зможете поділитися історією 
вашого особистого ходіння з Богом.  
 
3. Подумайте про людину, яка надихнула вас жити для Божої історії. Напишіть листа 
або зателефонуйте цій людині й подякуйте їй за участь у вашому житті і свідчення її 
віри. 
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Божа місія в Біблії  
Урок 2 
 

“Ще до того, як Біблія стала основою для місійної діяльності, місійна діяльність 
самого Бога стала основою для Біблії”.  

 
Ральф Вінтер, американський місіолог 

 
ЧИТАННЯ 
Божа місія в Біблії  
На попередньому уроці ми обговорили дивовижне спасіння, яке Бог подарував людям 
через Свого Сина Ісуса Христа. Бог хоче, щоб ми пізнали Його і насолоджувалися 
вічними стосунками з Ним. З одного боку, Божий заклик — дуже особисте 
переживання, з іншого боку, він має всесвітній масштаб. Що більше ми читаємо 
Біблію, то більше бачимо всесвітній розмах Божого задуму. 
 
Щораз ближче ознайомлюючись з головним сюжетом Біблії, усвідомлюємо, що ми не 
просто пасивні спостерігачі розвитку подій, але активні учасники Божої історії. Кожен з 
нас грає свою роль у всесвітній драмі, що відбувається навколо. Наше життя і наша 
особиста історія дивовижно вплітаються у велику біблійну Історію. На сторінках Біблії 
ми не просто читаємо про героїв світу примар. Біблійні герої живуть у нашому, 
реальному, світі, і це вони передали нам естафету віри. Але в чому саме полягає 
наша роль у цій Історії? Перш ніж відповісти на це питання, ми повинні зрозуміти суть 
головного біблійного сюжету. 
 
Біблія складається з 66 книг, написаних протягом більше як 1500 років. Сорок авторів 
написали ці книги за часів війни та миру, голоду й достатку, полону й волі. Це 
розмаїття життєвих обставин у Біблії охоплює широкий спектр людського досвіду та 
емоцій. При цьому його об’єднує одна центральна тема — Боже викуплення всіх 
народів. У Біблії ми зустрічаємо Бога-місіонера, що прагне повернути народи світу до 
взаємин із Собою. Відновлення стосунків з Богом відображає зміст Божої місії. Ця 
місія є контекстом усієї Біблії. Божий план викуплення — спрямівна сюжетна лінія 
Біблії, від першої сторінки до останньої. Від Буття до Об’явлення Бог звершує велику 
місію духовного відновлення занапащеного людства і світу, скаліченого гріхом. 
 
Для Біблії притаманні традиційні риси літературно-художнього твору: вступ, 
захопливий сюжет, який тримає нас у постійній напрузі, і висновок. Читаючи біблійні 
оповіді, ми спостерігаємо титанічну всесвітню боротьбу між добром і злом. Нашу уяву 
захоплюють пригоди біблійних героїв, що діють в епіцентрі духовної битви. Ми із 
завмиранням серця чекаємо славного завершення Історії — остаточного визволення 
від зла та повної перемоги Божого народу. 
 
ВСТУП: Створення і бунт  
На самому початку Божої історії ми бачимо, що Бог створив перших людей і дозволив 
їм насолоджуватися близькими стосунками з Ним та одне з одним в Едемському саду. 
Бог створив землю і поселив людей, створених на Його образ, у Своєму саду, щоб 
вони обробляли й піклувалися про нього. У Бутті 1:28 ми читаємо Божий наказ 
Адамові: “Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю...”. Бог бажав, щоб Його 
слава наповнювала всю землю і сяяла в житті всіх створених людей. Ісая 11:9 так 
висловлює цю істину: “... земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода 
покриває!”. 
 
Адам та Єва не послухалися Божого наказу і скуштували від дерева пізнання добра і 
зла, таким чином спробувавши поставити себе вище за Бога та Його шляхи. 
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Унаслідок цього спілкування з Богом порушилося. Цей акт непослуху призвів до 
смерті та відокремлення від Бога. Замість влади Божої над Адамом та Євою 
запанувала влада смерті. 
 
У Бутті 11:1-9 ми спостерігаємо продовження повстання людства проти Бога. Замість 
того, щоб виконати Божий наказ і розселитися по всій землі, люди вирішили 
влаштуватися в одному місці, щоб “зробити собі ім’я”. У відповідь на це Бог у Своїй 
праведності розділив людство на 70 різних народів. 
 
ГОЛОВНИЙ СЮЖЕТ: Божа місія 
  
Божа місія набирає темпу у 12-ому розділі книги Буття, де Він обирає Авраама і 
закликає Його поклонятися і служити Йому одному. Бог обіцяє благословити Авраама 
землею і кровними нащадками, а також подарувати йому духовну спадщину, 
зробивши його благословінням для всіх народів землі. 
 
Багато історій на наступних сторінках Біблії узгоджуються з цією обіцянкою. Бог 
неухильно прямує до Своєї мети — благословити всі народи. Його методом 
досягнення цієї мети стане вибраний народ. Хоч Ізраїль знову і знову проявляв 
невірність Богові, від початку Бог його покликав для того, щоб бути Його місійним 
народом та вказувати на Нього іншим народам світу. 
У книзі Малахії 1:11 ми читаємо Божу обітницю про остаточний успіх Його місії 
викуплення: “Бо від сходу сонця й аж по захід його звеличиться Ймення Моє між 
народами, … каже Господь Саваот”. 
 
ВИСНОВОК: ВИКУПЛЕННЯ  
 
Кульмінацією Божого плану викуплення стало об’явлення Його Сина Ісуса. Ісус 
прийшов на землю, щоб явити нам Бога і взяти на Себе весь тягар покарання за наші 
гріхи. Ісус воскрес із мертвих, отримавши перемогу над гріхом та смертю, після чого 
дав Своїм учням особливе доручення. Він наділив їх Божою силою і послав їх у світ з 
тою самою багатовіковою місією — проголошувати Божу славу серед усіх народів. 
Після вознесіння Христа історія про Божу славу для всіх народів досягнула 
небаченого розмаху. Апостоли понесли благу звістку за межі Єрусалима, Юдеї, 
Самарії та до останнього краю землі. При цьому ми спостерігаємо, як Божий Дух 
дивовижно виконує обітницю з книги Буття 1:28: “Розмножуйтеся, і наповнюйте 
землю.” Тепер усе готове для повного успіху Божої місії: “Бо пізнанням Господньої 
слави наповнена буде земля, як море вода покриває” (Авакума 2:14). 
 
В останній книзі Біблії, Об’явленні, ми читаємо про славетний фінал Божої історії: 
 

“Потому я глянув, — і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, з 
усякого люду, і племен, і народів, і язиків, стояв перед престолом і перед 
Агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали 
вони гучним голосом, кажучи: “Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, 
і Агнцеві!” (Об’явлення 7:9-10). 

  
Божий задум полягає в тому, щоб виявити Своє серце і характер усім народам. Він 
прагне, щоб усі народи пізнали Його й насолоджувалися Ним навіки. Ця сюжетна лінія 
червоною стрічкою проходить через усю Біблію і зв’язує в гармонійне ціле всі біблійні 
книги та історії, від самого початку до самого кінця. Цей сюжет і є духовною основою 
місій. Що краще ми зрозуміємо сюжет цієї великої Історії, то більше ми усвідомимо 
вічну значущість нашого земного життя. Чи готові ви стати учасниками Божої історії? 
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ВІДЕО 
Перегляньте стислий відеоогляд цього уроку на сайті: http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУСІЯ 
У кожному якісно написаному творі є вступ, захопливий сюжет і висновок. У цьому 
уроці ми почнемо мандрівку сторінками Біблії та простежимо розвиток теми Божої 
місії.  
 
ВСТУП   
Створення: Перші накази Бога людям.   
 
Прочитайте Буття 1:28 

♦ Чому Бог дав людям наказ розмножуватись і наповнювати землю? Як ви 
вважаєте, чого Бог намагався цим досягнути? (Підказка: Ісаї 11:9). 

 
Гріхопадіння: Гріх увійшов у світ, але Бог береться вирішити цю проблему.  
 
Прочитайте Буття 3:14-15  
Божий задум полягає в тому, щоб усі народи світу поклонялися Йому. Перешкода на 
шляху до його реалізації виникає в 3-ому розділі Буття. Адам та Єва проявили 
непослух Богові, і їхнє спілкування з Богом порушилося.  
 

♦ На який майбутній конфлікт указує 15-ий вірш? Чому це важливо? 
 
У Бутті 6:5 Біблія описує прогрес морального занепаду людства такими словами: 
“Ввесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно”. 
 
Потоп: Бог підтверджує Свою обітницю і продовжує діяти через Своїх людей.  
 
Прочитайте Буття 9:1     

♦ У Бутті 9:1 Бог повторює Свій наказ, який Він дав людям на початку, в Бутті 
1:28. Як це характеризує Божий намір досягнути Своєї мети? 

 
Вавілонська вежа: людство продовжує бунт проти Божих шляхів. 
 
Прочитайте Буття 11:1-9  

♦ Як у цій ситуації люди знехтували Божий наказ, даний Адаму і Ною?  
 
Боже серце знову розбите людським гріхом. Він чинить свій суд над будівниками 
Вавілонської вежі та з одного народу створює 70 різних народів. На цьому 
закінчується вступна частина Божої історії. Вона тримає нас у напруженому та 
схвильованому очікуванні. Як Бог після цього всього збирається виконати Свій задум 
та навернути до Себе всі ці народи? Що відбуватиметься тепер? Нам потрібно лише 
перегорнути сторінку і продовжити читання… 
 
СЮЖЕТ  
Обітниця Авраамові: Бог створює місійний народ. 
 
Прочитайте Буття 12:1-3  

♦ З якою метою Бог благословляє Авраама? 
 
Буття 12:1-3 — один із найяскравіших вказівників на центральну тему Біблії — Божу 
місію для всіх народів. Поклик Авраама та обіцяні йому благословіння стають 
відправним пунктом для виповнення місійного задуму Бога в наступних книгах Біблії.  
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♦ Бог поблагословив Авраама, щоб зробити його благословінням. Ця думка 
повторюється в Біблії більше як 1600 разів. Чим Бог поблагословив вас, щоб 
зробити вас благословінням для інших? Для народів? 

 
Бог обирає Ізраїльський народ для виконання Своєї обітниці. Ізраїль був створений 
Богом для того, щоб бути Божим прикладом для інших народів і демонструвати їм 
Боже бажання мати взаємини з ними.  
 
Прочитайте 1 Царів 8:41-43  
 

♦ Як погляд Соломона в цьому уривку віддзеркалює Божий задум, викладений 
у Бутті 1:28 та Ісаї 11:9?  

 
Прочитайте Малахії 1:11 
 

♦ Як ці вірші відображають Боже палке прагнення придбати Собі прихильників 
серед усіх мов, племен, народів та націй? Як Бог використовує Ізраїль для 
виповнення Свого задуму?  

 
Пророцтва про Месію: радісне очікування Спасителя-Царя.  
 
Прочитайте Ісаї 49:6 та Луки 2:29-32 
 

♦ У чому полягає зв’язок між цими віршами та обіцянками, які були дані 
Аврааму в Бутті 12:1-3? 

 
ВИСНОВОК  
Остаточне виповнення Божої обітниці: надія стає реальністю. 
 
Прочитайте Об’явлення 5:9-10; 7:9-10  

♦ Як ці вірші повинні підбадьорити й надихнути нас? Як вони пов’язані з Божою 
обітницею в Бутті 2:1-3?  

 
Знову прочитайте Буття 1:28 та Ісаї 11:9  

♦ Врешті, чи виповниться Божий задум?  
♦ Як це має змінити наше життя сьогодні? 

 
МОЛИТВА 
1. Боже серце палає любов’ю до народів землі. А ваше? Моліться про те, щоб Бог 
допоміг вам любити всі народи землі так само, як любить їх Він.  
 
2. Бог благословляє Свій народ, щоб зробити його благословінням для інших. Ця 
тема повторюється в Біблії більше ніж 1600 разів. Моліться і роздумуйте про даровані 
вам благословіння. Запитайте в Бога, як ваші благословіння можуть благословити 
народи світу. Моліться про те, як на практиці проявляти любов до людей навколо. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ 
1. Вивчіть напам’ять один вірш зі Старого Завіту на тему Божої місії. Потім поділіться 
цим віршем з другом або членом вашої родини. Розкажіть йому/їй, про що ви 
дізналися з цього уроку.  
 
2. Поспілкуйтеся з людиною, що належить до іншої етнічної групи і запитайте в неї, як 
вона розуміє Божий задум і плани щодо всього світу. Уважно вислухайте її відповідь 
та знайдіть у ній корисні моменти. 
 



 12 

Уважний погляд на Велике доручення  
Урок 3 
 

“Якщо доручення, яке дав земний владика, ми вважаємо за велику честь, то як 
виконання доручення небесного Владики можна вважати за жертву?”   

 
Девід Лівінґстоун, шотландський місіонер в Африці 

 
ЧИТАННЯ 
УВАЖНИЙ ПОГЛЯД НА ВЕЛИКЕ ДОРУЧЕННЯ 
Напруга сюжетної інтриги Божої історії зростає в міру наближення часів Нового 
Завіту. Тут ми бачимо виповнення обітниць, даних у Старому Завіті. Нарешті Бог 
являє світові довгоочікуваного Месію, Спасителя людства. 
 
Ісус навчає людей і проповідує Боже Царство протягом трьох років. Кульмінацією 
Його служіння стає смертна кара на римському хресті. У день страти темніє небо, і 
напруга досягає максимуму. Невже Месія зазнав поразки? Невже разом з Ним 
померла наша остання надія? 
 
На третій день Ісус воскресає з мертвих і проголошує перемогу над дияволом та 
смертю. Наше духовне життя з Богом відновлене і в наше земне життя приходять 
зцілення й надія. Здобувши спасіння для пропащих грішників, Ісус дає учням останні 
настанови щодо того, як Божа місія буде здійснюватися після Його вознесіння. 
 
Упродовж історії Церкви повеління Ісуса учням у Матвія 28:18-20 набуло традиційної 
назви — Велике доручення. Проте існують чотири інших уривки в Євангеліях від 
Марка, Луки, Івана та Діях апостолів, де повторюється та сама ідея. Кожен з них 
підкреслює особливий аспект цієї місії. Розгляньмо детально ці уривки. 
 
У Матвія 28:18-20 ми читаємо: “Дана Мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть, і 
навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх 
зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку!”. 
 
У цих прощавальних словах Ісуса підкреслено аспект учнівства. У грецькій мові 
“учень” — mathēteuō, що буквально означає “той, хто вчиться”. Залучення 
новонавернених — це далеко не все, чого бажає Ісус. Мета наших місіонерських 
зусиль — не просто досягнути інтелектуальної згоди людей з певним набором 
положень віри. Наші зусилля мають бути спрямовані на духовне перетворення 
людей, мета якого — зробити їх вірними учнями та послідовниками Христа на все 
життя. 
 
Інший біблійний уривок, який поглиблює наше розуміння Великого доручення, 
записано в Марка 16:15: “Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію 
проповідуйте!”. Цей вірш підкреслює Божий намір використати Свій народ для того, 
щоб донести звістку про Його любов і благодать усьому світові. Для виконання Божої 
місії Божі люди повинні підкоритися Його наказу і йти, як сказано: “Ідіть, навчіть…”. У 
Луки 24:46-49 ми бачимо ще одну рису наказу Ісуса. “І сказав Він до них: “Так 
написано є, і так потрібно було постраждати Христові, і воскреснути з мертвих дня 
третього, і щоб у Ймення Його проповідувалось покаяння, і прощення гріхів між 
народів усіх, від Єрусалиму почавши. А ви свідки того. І ось Я посилаю на вас 
обітницю Мого Отця; а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти”. 
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Лука підкреслює важливість свідчення. Більшу частину Великого доручення 
виконають послідовники Христа своїм свідченням про те, що вони бачили, і про Божі 
справи в їхньому житті. Цей аспект Божої місії особливо важливий, тому що він 
переносить духовну істину зі сфери теорії у сферу реального досвіду і взаємин. 
 
Четвертий з п’яти уривків, який містить Велике доручення, записано в Івана 20:21. У 
цьому вірші Ісус каже: “Як Отець послав Мене, і Я вас посилаю!”. Учні не мали 
жодного сумніву, що їх кудись посилають. Місія походить від латинського слова mitto, 
що означає “посилати”. Цікавий факт — слово “апостол” походить від слова аpostello, 
що також означає “посилати”. Відправлення на служіння — ключовий аспект Великого 
доручения. Божий намір — відправити Своїх людей у світ, щоб вони були в ньому 
Його руками і ногами. Він посилає їх у світ як Своїх представників. Ми — Христові 
посли. Питання не в тому, чи послав нас Христос, а в тому — куди і для чого. 
 
І врешті, поговорімо про те, як текст у Діях 1:8 впливає на наше розуміння Великого 
доручення. “Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками 
будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі”. Роль 
Святого Духа у виконанні Великого доручення  вкрай важлива. Ми повинні в усьому 
покладатися на нашого Порадника (це одне з імен Святого Духа в Писанні) та 
дозволяти Йому настановляти, зміцнювати й підтримувати нас, Його Церкву, у 
виконанні Божої роботи. 
 
Велике доручення в Новому Завіті не зводиться до одного вірша, але багато разів 
підкреслюється в усій Біблії. Цікаво, що в Писанні апостоли не цитують жодного з 
віршів, наведених вище, коли говорять про своє служіння. Чому? Тому що вони 
бачили основу своєї місії найперше не в словах Ісуса, а в обітниці Авраамові. У 
Галатів 3:14 читаємо: “Щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на 
поган, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою”. Ісус не дав учням Велике доручення, 
а лише повторив його. 
 
Джерело Божої місії — на самому початку часів, у книзі Буття. Божа місія — це 
спрямівний контекст основного біблійного сюжету. Тому ми стверджуємо, що основою 
місій є все Писання, тому що все Писання послідовно розкриває Божий особливий 
план викуплення народів. 
 
ВІДЕО 
Перегляньте стислий відеоогляд цього уроку на сайті: http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУСІЯ 
Читаючи Новий Завіт, ми спостерігаємо подальше здійснення Божого плану 
викуплення для всіх народів. Розвиток сюжету Божої історії демонструє виконання 
Божої обіцянки Аврааму, і найголовніший аспект благословіння Авраамового має 
здійснитися через об’явлення довгоочікуваного Месії.   
 
Служіння Ісуса  
Прочитайте Марка 11:15-17 

♦ З огляду на радикальні дії Ісуса в цій ситуації, як ми розуміємо місійний 
поклик Ізраїлю? 

  
Прочитайте Maтвія 24:14  

♦ Якими географічними та етнографічними рамками обмежене виконання 
великого доручення? 
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Прочитайте Матвія 28:18-20  
♦ В чому різниця між закликом до покаяння і закликом до учнівства? Яка між 
ними різниця? 

 
Служіння апостола Павла  
Прочитайте Римлян 15:20-21  

♦ Як ми розуміємо з цього вірша пріоритети Павла в служінні? 
 
Прочитайте Галатів 3:7-8  

♦ Поясніть зміст речення: “Ще в давні часи Бог сповістив Авраамові Добру 
звістку, коли сказав: ‘Усі народи благословенними будуть через тебе’.”  

 
Зверніть увагу на важливу деталь: коли учні говорять про свою місію, вони 
безпосередньо та багаторазово посилаються на благословіння Авраама, як бачимо у 
словах Павла в 3-ому розділі Послання до галатів. Тому ми стверджуємо, що Ісус у 
Новому Завіті по суті не давав учням нового доручення, а лише повторив його. Для 
подальшого вивчення цієї теми прочитайте Дії 3:25, Євреїв 6:13-15 та Галатів 3:14. 
 
МОЛИТВА 
1. Чи знаєте ви населені пункти в вашому регіоні де ще немає євангельської церкви 
або домашньої групи. Моліться, щоб в ці місця були відправлені місіонери. 
 
2. Помоліться згідно з текстом із Матвія 28:18-20. Моліться за людей, яким ви 
покликані допомагати в їхньому духовному зростанні та слідуванні за Христом. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ 
1. Вивчіть напам’ять один вірш із Нового Завіту на тему Божої місії. Поділіться цим 
віршем з вашим другом або членом вашої родини. Розкажіть йому/їй, про що ви 
дізналися з цього уроку. 
 
2. Складіть список знайомих вам людей, які є вихідцями з іншої країни або іншої 
етнічної групи. Запишіть їхні імена, національність і мову. Тримайте цей список у 
вашій Біблії для молитви. 
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Божі люди 
 
Звичайні герої сучасних місій  
Урок 4  
 

“Можна віддавати без любові, але любити, нічого не віддаючи, неможливо”.  
 

Емі Кармайкл, ірландська місіонерка в Індії 
 
ЧИТАННЯ 
ЗВИЧАЙНІ ГЕРОЇ СУЧАСНИХ МІСІЙ 
У попередніх двох розділах ми дізналися про те, що Бог бажає щоб всі народи були 
врятовані і Його ім'я славилося на всякому місці. Він хоче, щоб усі народи пізнали 
Його любов і насолоджувалися вічними стосунками з Ним. Ми також з’ясували, що все 
Писання закликає нас до участі в Божій місії. Якщо все це правда, ми повинні 
поставити перед собою дуже важливе запитання: як Божі люди відгукувались на Його 
заклик протягом минулих століть? Якщо Боже серце палає любов’ю до всіх народів, і 
якщо Він благословив Свій народ, щоб зробити його благословінням для всіх народів 
землі, то як це відбувалося на практиці до цього дня? Чи відгукнувся Божий народ на 
Його заклик? Якщо так, то до яких результатів це призвело? 
 
Одне з ключових спостережень, які ми можемо зробити, вивчаючи історію, полягає в 
тому, що Бог за всіх часів бажав порятунку народів і розширення Його царства по всій 
землі. Немає жодного історичного етапу, на якому Бог не здійснював би Своєї 
рятівної місії. В усі часи Божі люди активно проголошували добру звістку Його 
благодаті та істини своєму поколінню. Ми не будемо намагатися провести вичерпний 
аналіз кожної місійної ери, але зосередимося на кількох героях сучасності, які 
драматично вплинули на ставлення церкви сьогодення до Великого доручення. 
Протягом цього уроку ми уважно розглянемо життя декількох вельми звичайних 
людей, які відгукнулися на Божий заклик благословити всі народи. Кожен з них 
уплинув на історію. Кожен з них став каталізатором трьох дуже важливих періодів в 
історії сучасного місійного руху на Заході. Перша людина, життя якої ми обговоримо 
— це Вільям Кері. 
 
Вільям Кері: батько сучасного місіонерського руху 
  

У 1792-му році шкільний учитель, чоботар, благовісник і пастор 
вирішив викласти на папері свої переконання про поточний стан 
церкви та її ставлення до місіонерства. Його маніфест під 
назвою “Дослідження питання про обов’язок християн 
використовувати всі засоби для навернення поган” став іскрою, 
від якої спалахнула вся церква того часу. На той момент 
поняття протестантських місій просто не існувало. На жаль, 
одна із слабкостей протестантської реформації полягала в 
тому, що вона не призвела до виникнення довгострокового і 
стабільного місіонерського руху. Тільки у 18-ому столітті, вже 
через 300 років після Реформації, нарешті почався розвиток 
світового протестантського місіонерства. 

 
У своєму маніфесті Кері критикує сталі й загальноприйняті вірування та богословські 
положення сучасної церкви. Серед них найбільш поширеним було уявлення, нібито 
Велике доручення було призначене тільки для апостолів, а не для майбутньої церкви. 
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Тому не дивно, що в ті часи західна протестантська церква не посилала місіонерів до 
інших країн. Багатьом стала відома історія про зібрання деномінаційних лідерів, на 
якому був присутній Вільям Кері. Кері намагався переконати присутніх у тому, що 
вони повинні дуже серйозно взятися за справу створення структури для відправлення 
місіонерів до недосягнутих народів. Під час його виступу один з лідерів піднявся і 
зауважив: “Юначе, сядьте! Якщо Бог захоче навернути язичницькі народи, Він 
обійдеться без вашої і моєї допомоги ". У ті часи багато християн були твердо 
переконані, що міжкультурна місія не входить в обов'язки церкви. Кері у своєму 
“Дослідженні питання” розбиває цю ідею вщент за допомогою здорової біблійної 
логіки. 
 
Кері стверджує у своєму творі, що Велике доручення — це наказ для всіх поколінь 
християн. Він демонструє різницю між невіруючими, які мають доступ до Євангелії в 
Англії, та невіруючими в далеких країнах, де немає ні Біблій, ні церков. Кері закликає 
церкву створити місійні структури, які б узяли на себе відповідальність за розвиток, 
навчання та відправлення місіонерів до інших країн. 
 
Після мобілізації церкви в себе на батьківщині, Кері подорожує в Індію як перший 
місіонер, відправлений на служіння новоствореним Баптистським місійним 
товариством. Світогляд Кері та його особистий приклад призвели до виникнення 
великої кількості місійних агенств. З тих часів Кері називають батьком сучасного 
місіонерського руху. 
 
Гадсон Тейлор: від узбережжя вглиб континенту  

 
Якщо Кері підкреслював думку про те, що церква повинна йти 
до пропащих народів, Тейлор розмірковував про те, куди саме 
вона повинна йти. З 1800-ого до 1850-ого року місіонери 
заснували колонії вздовж узбережжя інших континентів, але 
майже ніхто не наважувався просунутися вглиб. Внутрішні 
регіони Китаю і мільйони людей, які жили там, лягли тяжким 
тягарем на серце Гадсона Тейлора. Він прийшов до 
усвідомлення, що місійні агентства того часу не мали 
структури, спроможної підтримувати місіонерську роботу у 
внутрішніх частинах континенту. 
 
Тягар Тейлора щодо спасіння Китаю ми можемо яскраво 

побачити в його книзі “Духовні потреби і прагнення Китаю”, де він пише: “О, де б 
знайти достатньо красномовних слів, щоб висловити велику потребу Китаю! О, де б 
знайти пензель, що палає вогнем, щоб правдиво відобразити стан цього народу!». 
У відповідь на велику потребу китайців та після довгих молитов Гадсон Тейлор і 
Томас Берґер заснували Внутрішню китайську місію. Ця подія відбулася в 1865-ому 
році. За перший рік її існування Тейлор та Берґер мобілізували двадцать одного 
місіонера для нового служіння в континентальних районах Китаю. У наступні роки 
вони змогли мобілізувати ще сотні місіонерів. 
 
Тейлор був не тільки неперевершеним мобілізатором місіонерів, але й людиною з 
досить чуйним ставленням до китайської культури. Він уважав за важливе вдягатися в 
китайському стилі і старанно вивчав місцеву історію та звичаї. 
Тейлор прожив у Китаї більше 50-ти років, відправив на служіння понад 800 місіонерів 
та побудував 125 шкіл по всій країні. Рут Такер, історик 19-ого сторіччя, сказала про 
його життя такі слова: “Від часів Павла ні один інший місіонер за всі дев’ятнадцять 
століть існування церкви не мав настільки масштабного бачення і не використовував 
настільки системний план благовістя для великої географічної території, як Гадсон 
Тейлор”. 
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Камерон Таунсенд та Дональд Мак-Ґавран: досягнення 
етнічних груп 

 
Камерон Таунсенд, місіонер у Ґватемалі на початку 20-х 
років XX століття, швидко помітив, що більшість жителів цієї 
країни не говорили іспанською. Це стало великою 
перешкодою для Таунсенда, який пройшов курс іспанської 
мови під час місіонерського навчання і був озброєний 
іспанським перекладом Біблії. Лідер місцевого племені 
якось прийшов до Таунсенда і запитав: “Якщо твій Бог такий 
розумний, чому Він не говорить нашою мовою?”. 
 
Таунсенд, якому було всього 23 роки, відкрито закликав 
увесь світ простягнути руку допомоги тубільним племенам. 
Певний час він намагався вплинути на місійні агентства, що 

вже існували, і зацікавити їх у служінні цим недосягнутим племенам. Але врешті-решт 
у 1942-ому році він вирішив створити нове місійне товариство, яке назвав 
Товариством перекладачів Біблії “Вікліф”. Ця нова місія зробила лінгвістику своєю 
головною стратегією досягнення найбільш недосягнутих куточків світу. Результати її 
роботи були надзвичайні. Від року її заснування місія “Вікліф” здійснила переклад 
Біблії на понад 2800 мов і залишається лідером у цій справі. 
 

Тим часом в Індії чоловік, якого звали Дональд Мак-Ґавран, 
звернув увагу на значні культурні та соціальні бар’єри між 
місцевими етнічними групами. Він прийшов до висновку, що 
успіх у благовісті і заснуванні нових церков серед цих груп 
неможливий, поки не будуть зруйновані ці бар’єри. Мак-
Ґавран поставив ключове запитання: “Як цілі народи, а не 
просто окремі люди, цілі клани, племена, касти і родини 
можуть навернутися до християнства?”. Його відповідь була 
проста: “Завдяки створенню рухів серед цілих народів”. Мак-
Ґавран був упевнений, що стратегія “виривання” окремих 
людей з їхнього соціального середовища і родинного клану з 
метою їх навернення до християнства короткозора. Навпаки, 
місіонери в процесі проповіді Євангелії, створення нових 

церков та учнівства повинні навчитися діяти в контексті наявних у суспільстві взаємин 
і соціальних структур”. 
 
ВІДЕО 
Перегляньте стислий відеоогляд цього уроку на сайті: http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУСІЯ 
У цьому розділі ми обговоримо деякі принципи, що їх розробили Кері, Тейлор, 
Таунсенд та Мак-Ґавран, і зважимо їх важливість для сучасного міжкультурного 
благовістя, учнівства і створення нових церков. Ми розлянемо та обміркуємо 
аргументи, висунуті кожним із цих лідерів. 
  
Вільям Кері: “Ми повинні надати всі засоби, необхідні для відправлення місіонерів на 
служіння!”.  
 
Прочитайте наведену нижче цитату Вільяма Кері щодо створення структур для 
відправлення місіонерів і дайте відповідь на запитання. 
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“Припустімо, що група серйозно настроєних християн, служителів і 
звичайних віруючих, об’єднається у товариство і розробить ряд правил, що 
регулюватимуть їх діяльність, а також яких людей вони хочуть залучати до 
місіонерського служіння, як вони збираються покривати витрати і так далі. 
Це товариство може сформувати комітет, метою якого стане збір усієї 
необхідної інформації, прийом пожертв, оцінка характеру, темпераменту, 
здібностей та релігійних поглядів потенційних місіонерів, а також 
забезпечення їх усім необхідним для служіння” (В. Кері “Дослідження 
питання”).  

 
Можливо нам буде важко уявити, що колись у світі не існувало впорядкованих 
місійних організацій, але саме такою була реальність часів Вільяма Кері.  
 

♦ Тепер коли ви вже знаєте місіонерське серце Бога і приклад з історії Віль'яма 
Кері, як змінилося ваше ставлення до місії? Щоб ви змінили в церкві і в вашому 
союзі? Поясніть ваші відповіді. 

 
Гадсон Тейлор: “Ми повинні контекстуалізувати добру звістку!”.  
 
Тейлор наполягав на просуванні вглиб континенту, щоб створювати там нові церкви з 
корінних місцевих жителів. Він також був потужним каталізатором змін у сфері 
благовістя та організації нових церков. Він відмовився носити англійський одяг і 
проповідувати, видряпавшись на велику шабатуру в багатолюдному місці (саме так 
чинили місіонери в Китаї того часу). Замість цього він одягнувся як місцевий житель і 
вивчив китайську.  
 

♦ Як ви вважаєте, чи пішов Тейлор на компроміс зі своєю вірою, уподібнившись 
мовою та одягом з місцевими жителями? Аргументуйте свою відповідь.  

 
Дональд Мак-Ґавран: “Ми повинні зосередитися на розвитку рухів серед цілих 
етнічних груп”.   
 
Мак-Ґавран прагнув навчити місіонерів, як працювати з цілими групами людей 
(наприклад, з родинами) та соціальними структурами суспільства, проповідуючи 
серед них Євангелію, створюючи церкви і виховуючи учнів.  
 

♦ Чи згідні ви з його мисленням? Обґрунтуйте свою відповідь.  
 
МОЛИТВА 
1. Місійні структури перебувають на різних стадіях розвитку в різних країнах. Моліться 
про те, щоб Бог допоміг церкві в Євразії, Африці та Латинській Америці в розбудові 
здорових і довговічних місійних структур для нового покоління місіонерів у цих 
частинах світу.  
 
2. Моліться про мудрість для місіонерів, яких відправила на служіння ваша церква. 
Моліться, щоб Бог відкривав їм, як найкраще контекстуалізувати добру звістку, щоб 
місцеві жителі могли почути Євангелію і відгукнутися на неї.  
 
3. Моліться про те, щоб церкви і об'єднання зосередили свій місіонерський потенціал 
на регіонах і етнічних групах, які ще не мають церков. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ  
1. Проаналізуйте та вивчіть одну ключову цитату Кері, Тейлора, Таунсенда або Мак-
Ґавран. Поясніть другові або родичеві важливість їхнього внеску у справу 
всесвітнього благовістя.  
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2. Розуміння історичної перспективи — чудовий імпульс для багатьох людей. 
Дослідіть життя і служіння впливових історичних фігур у вашій помісній церкві або 
деномінації. Поділіться з членом вашої церкви результатами ваших досліджень. 
Розкажіть їм про те, який внесок у справу Христову зробили ці люди. 
 
ЗВИЧАЙНІ ГЕРОЇ УКРАЇНИ 
 
Йоган Вілер  
Батько баптистської місійної стратегії 
 

Йоган Вілер (1939-1889) належав до третього покоління 
менонітських колоністів, які оселилися на півдні України, у 
нинішній Запорізькій області. З 1872 р. був у числі перших 
мандрівних проповідників.  
Одним із плодів його служіння стала впроваджена проста 
система місіонерської роботи. Вона сприяла швидкому 
поширенню баптистського руху в південних регіонах 
Російської імперії, незважаючи на жорстокі переслідування.  
 
У певному сенсі, Йогана Вілера можна вважати батьком 
баптистської місійної стратегії. Суть стратегії полягала у 
збільшенні церков за допомогою благовістя та учнівства. Вона 
передбачала, що кожна громада буде сприяти відкриттю 
дочірніх місійних точок у прилеглих населених пунктах. 

Послані в ці точки благовісники, з числа рядових членів церкви, постійно закликали 
людей до віри, покаяння і хрещення. Стратегія передбачала, що кожен віруючий буде 
публічно свідчити про свою віру. З часом, місійні точки виростали у нові громади, які 
потім відкривали нові місійні точки, беручи участь таким чином у безперервному циклі 
благовістя.  
 
Ще один елемент стратегії Вілера полягав у проведенні регіональних з’їздів з метою 
розвитку місійної взаємодії і поширення Євангелія на нових територіях. У число 
головних завдань входило обговорення нових місць для місіонерської роботи, 
обрання благовісників та збір пожертв на місію.  
 
Йоган Вілер зміг успішно застосувати прості принципи місіонерства в ході 
євангельського пробудження у XIX столітті. З цієї причини його можна сміливо 
називати батьком баптистської місійної стратегії. 
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Іван Григорович Рябошапка  
Апостол баптизму в Україні  
 

Якщо Й. Вілер був архітектором місійної стратегії українських 
баптистів, то апостолом баптизму був Іван Григорович 
Рябошапка. Іван Григорович Рябошапка народився 1831 року 
в селі Любомирка Херсонської губернії (нині Кропивницька 
область). 
 
Свою гріховність Рябошапка усвідомив завдяки Мартіну 
Губнеру, жителю колонії менонітів. Одного разу вони були в 
кузні і Губнер заговорив з ним про необхідність навернення до 
Бога і читання Слова Божого. За порадою Губнера Рябошапка 
купив відразу два Нових Завіти — для себе і для свого друга. 
Незабаром Рябошапка навчився читати і писати російською, 
коли йому було вже за 30 років, і весь свій час проводив за 

читанням Євангелії.  
 
Одного разу Рябошапка прийшов на біблійну годину, де проповідували про 
навернення Савла. Наступного дня він читав у млині 7 розділ Євангелії від Матвія. І 
раптом він відчув сильне бажання помолитися не завченою молитвою, а молитвою з 
глибини серця. Він став на коліна і звернувся до Бога, просячи прощення за свої гріхи.  
 
Іван Григорович Рябошапка став ревним проповідником Євангелії. Він проповідував 
не тільки в Любомирці, але й в інших селах. У його кишені завжди була Євангелія, і він 
використовував будь який привід, щоб засвідчити про Христа. У Любомирку 
приїжджали й приходили шукачі Бога з інших селищ. В окрузі відкривалися нові групи 
з вивчення Біблії.  
 
У міру зростання громад виникла потреба в координації зусиль, насамперед для 
справи благовістя. Неодноразово з’їзди під проводом Й. Вілера призначали 
Рябошапку благовісником для Херсонської та Київської губерній. Своє служіння 
Рябошапка здійснював з великою ревністю і жертовністю. Він побував у багатьох 
місцях, проповідував багатьом тисячам людей. Його проповіді сприяли пробудженню 
та утворенню нових громад. 
 
Праця благовісника супроводжувалася багатьма переживаннями і великою 
небезпекою. Світська і православна влади постійно переслідували проповідників 
Євангелії. Зібрання віруючих стали зазнавати нападів односельців на чолі зі 
старостами. Віруючих силою виганяли з будинків, де вони збиралися, били киями й 
камінням. Скарги владі залишалися без відповіді.  
 
Однак переслідування не могли зупинити ревного благовісника: він продовжував своє 
служіння всупереч заборонам. При найменшій нагоді він відвідував громади, вночі 
проповідував і здійснював хрещення. За що і був засланий до Єревану. Після 
заслання, не маючи можливості повернутися на батьківщину, емігрував до Болгарії, 
щоб там проповідувати Євангелію російським та українським емігрантам, де в 1900 
році відійшов у вічність. 
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У чому полягає наша місія?  
Урок 5 

 
“Нам дано наказ іти, але ми вирішили залишитися — залишитися своїм тілом, зі 

своїми дарами, своїми молитвами і своїм впливом. Він покликав нас бути свідками 
до найвіддаленішого краю землі… але 99% християн і досі товчуться в себе на 

батьківщині”.  
 

Роберт Севедж, американський місіонер у Південній Африці 
 

ЧИТАННЯ 
В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ НАША МІСІЯ  
У попередньому розділі ми дізналися про декількох звичайних віруючих, які 
відгукнулися на Божий поклик здобути учнів для Христа серед усіх народів. Ми також 
зауважили, що в кожному поколінні Бог мав відданих Йому людей, сповнених віри, які 
були готові стати в проломі і проголошувати Його Слово. Вивчення історії — велика 
втіха для нас. Ми мусимо знову і знову повертатися до неї, і не тільки для того, щоб 
дізнаватися про помилки минулого, але й щоб учитися на прикладі її перемог та 
успіхів. Дивлячись на наше покоління і стан світу сьогодні, ми повинні будувати своє 
служіння з огляду на уроки історії. Багато сенсу має вислів: люди, які відмовляються 
вчитися на помилках історії, приречені на їх повторення.  
 
В уроках 2 і 3 ми дізналися про те, що Боже серце прагне до народів, і що все 
Писання містить Велике доручення. Якщо це правда, і якщо ця правда була відома 
церкві вже понад 2000 років тому, наш світ уже має бути досягнутий Євангелією, чи не 
так? На жаль, це не так. Коли ми дивимось на світ навколо нас, розуміємо, що перед 
нами ще дуже багато роботи. Розглянувши внесок Божих людей у минулому, тепер 
ми поговоримо про тих, кого Бог бажає привести в Своє Царство. Бог любить усі 
народи й хоче наповнити їх Своєю славою. Але хто вони, ці народи? Де вони є? І що 
вони становлять собою? 
 
Якщо ми уважно подивимось на стан нинішнього світу, у нас не залишиться жодного 
сумніву, що він ще далеко не досягнутий Євангелією. Але перед тим, як відповісти на 
питання, що це означає для нас, з’ясуймо декілька важливих термінів. Перший термін 
— грецьке слово ethnẽ (“етнос”). Ми знаходимо його в тексті Великого доручення в 
Матвія 28:18. Це слово не має стосунку до таких геополітичних формувань, як країна, 
нація або держава. Радше, під ethnẽ мається на увазі конкретні етно-лінгвістичні 
групи. Це надзвичайно важливе визначення для церкви, тому що воно допомагає 
зрозуміти, до кого саме Ісус закликає нести Євангелію. Мова йде про народи, 
згруповані не згідно з їхніми політичними межами, але згідно з етнічною належністю. 
Тому, коли ми говоримо про народи, нам треба добре усвідомлювати, що ми маємо 
на увазі окремі етнічні групи. 
 
Антропологи дійшли висновку, що сьогодні у світі проживає щонайменше 17 000 
етнічних груп. Коли ми говоримо про здобування учнів серед народів, наша мета — 
заснувати церкви й виховати учнів, число яких зростатиме, у кожній з цих 17 000 
етнічних груп. Це треба зробити тому, що ми не маємо підстав сподіватися, що 
духовні рухи будуть природним чином поширюватися від однієї етнічної групи до 
іншої, не зустрічаючи на своєму шляху значних мовних, культурних та ідеологічних 
бар’єрів. Саме до цього відкриття прийшов Мак-Ґавран під час свого служіння в Індії.  
 
Тепер ми розділимо ці 17 000 етнічних груп на досягнуті й недосягнуті. Але перед тим 
як зробити це, з’ясуймо зміст цих двох термінів.  
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Досягнутий народ: етнічна група, в якій кількість послідовників Христа досягла рівня, 
достатнього для того, щоб донести Євангелію до решти цієї групи. Місіологи дійшли 
висновку, що для цього потрібно, щоб число євангельських християн у цій етнічній 
групі складала принаймні 2% від загальної кількості населення. Як тільки рівень 
зростання національної церкви досягне 2%, вона може і повинна взяти 
відповідальність за примноження церков серед свого народу. Це називається - 
внутрішня місія. Внутрішня місія включає в себе процес примноження церков у кожній 
області і населеному пункті, де мешкають представники того народу. 
 
Недосягнутий народ: етнічна група, в якій кількість послідовників Христа недостатня 
для того, щоб досягнути для Христа решту цієї групи. Місіологи дійшли висновку, що 
число євангельських християн у такій етнічній групі зазвичай менше як 2%. 
Недосягнута етнічна група потребує допомоги ззовні, щоб набути статусу досягнутої 
групи. Таке місіонерське завдання церкви називається Зовнішньою місією. Зовнішня 
місія включає в себе міжкультурний євангелизм з метою формування зростаючого 
національного руху по примноженню церков. 
 
Ці терміни допомагають церквам збалансувати свої зусилля між двома різними 
місіонерськими завданнями. Головна мета даного посібника - привернути увагу 
церков до зовнішньої місії і потреби в Євангелії серед недосягнутих народів. Як 
правило, недосягнутий народ не має церков, не має доступу до Євангелія рідною для 
нього мовою і живе за межами християнської місіонерської діяльності.  
 
За підрахунками, із 17 000 етнічних груп у всьому світі близько 7000 ще вважаються 
недосягнутими. 90% з цих 7000 недосягнутих народів перебувають у частині світу, яку 
в місіонерських колах називають “Вікном 10/40”. Цей регіон розташований поміж 10 
градусами та 40 градусами північної широти і включає Північну Африку, Середній Схід 
та більшу частину Азії. 
 
Головне завдання церкви — виховання учнів серед усіх народів. Коли ми говоримо 
про народи, ми маємо на увазі не політико-географічні країни та нації, а саме етнічні 
групи. Ці народи умовно діляться на досягнуті й недосягнуті, залежно від їх доступу 
до Євангелії. Більша частина недосягнутих народів мешкає в регіоні, який отримав 
назву “Вікно 10/40”. Бог палко бажає, щоб усі народи пізнали Його любов і благодать!  
 
Вільям Кері зауважив: “Щоб пізнати волю Божу, треба озброїтися відкритою Біблією 
та мапою світу”. Біблія розповідає нам про Божу любов до всіх народів і про Його 
задум, який охоплює всі часи. Мапа нагадує нам про те, що ми повинні старанно 
вивчати поточний стан світу і народи, що мешкають у ньому, якщо ми бажаємо 
зрозуміти, як досягнути їх Євангелією. Нехай Бог дарує всім нам велику любов до 
народів, створених Ним, і велику мудрість щодо того, як найефективніше досягнути їх 
доброю звісткою. 
 
ВІДЕО 
Перегляньте стислий відеоогляд цього уроку на сайті: http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУСІЯ 
Поміркуйте над такою статистикою:  
 

• За даними Центру вивчення світового християнства Ґордона-Конвелла понад 8 із 

кожних 10 невіруючих у світі особисто не знайомі з жодним християнином  
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• Із 648 мільйонів євангельських християн світу 70% нічого не знають про 1.6 

мільярду людей, які ніколи не чули Євангелії (Центр досліджень світового 

благовістя)  

• Приблизно 400 етнічних груп у світі ніколи не були об’єктом уваги жодного 

християнського місійного агенства (Центр досліджень світового благовістя)  

• Більше як 160 000 християн у світі померли мученецькою смертю за свою віру 

тільки в цьому році (Мандрівна команда)  

• Із пожертв на благовістя в інших країнах 87% спрямовані на служіння серед уже 

віруючих, 12% — на служіння серед тих, хто вже чув Євангелію, але ще не 

увірував, та 1% — на служіння недосягнутим народам, які ніколи не чули Євангелії 

(Марк Р. Бакстер. 2007. Майбутня революція: тому що місії в рамках статусу кво 

ніколи не досягнуть цілі)  

 
♦ Які з цих статистичних даних найбільше здивували вас? Чому? 
 
♦ Поділіться своїми особистими почуттями щодо низького доступу до Євангелії 
серед етнічних груп у Вікні 10/40.  
 
♦ Як ця реальність повинна відобразитися на нашій місійній стратегії? Чи згідні 
ви з думкою, що християни повинні зробити своїм головним пріоритетом 
місійне служіння серед недосягнутих народів? Обґрунтуйте свою відповідь.  

 
Прочитайте Maтвія 9:35-38  
 

♦ Як у цьому уривку відображена любов Ісуса до пропащого світу?  
 
♦ Ісус каже, що жниво велике. Як ви вважаєте, чи відповідає це 
твердження дійсності, у якій ви живете і служите? Чому так або чому ні?  
 
♦ Як слова Ісуса формують наше ставлення до проблеми недосягнутих 
народів? 

 
МОЛИТВА 
1. Моліться, щоб Бог надіслав більше служителів на це важливе місіонерське поле 
згідно з Його обіцянкою в Матвія 9:38. Моліться про необхідні для цього фінансові 
ресурси.  
 
2. Моліться про п’ять недосягнутих народів з Вікна 10/40, інформація про яких 
надається в кінці посібника. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ 
1. Користуючись матеріалами з сайту www.etnopedia.org, оберіть етнічну групу з Вікна 
10/40 та присвятить себе молитві за неї протягом 10 днів.  
 
2. Знайдіть місіонера або християнського працівника, який служить серед одного з 
недосягнутих народів. Розпитайте про його служіння та запропонуйте йому молитовну 
підтримку. 
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Божий план  
 
Як стати всесвітнім християнином  
Урок 6 

 
“Ми повинні бути всесвітніми християнами й мати всесвітнє бачення, тому що 

наш Бог — Бог усього світу”. 
 

Джон Стотт, англійський місіонер і державний діяч 
 

ЧИТАННЯ 
Як стати всесвітнім християнином  
Більшість християн, довідавшись із Писання про Божу любов до всіх народів, 
переживає докорінну зміну у своєму світогляді. Коли ми приходимо до глибокого 
усвідомлення великих духовних потреб цілих народів, які не мають ані Біблії, ані 
церкви, ані місіонерів, то нам стає важко ігнорувати цю реальність.  
 
Проте багато хто далі робить саме це. Джон Леннон, відомий британський рок-співак, 
колись зауважив: “Легко жити із заплющеними очима”. Але Ісус сказав: “Підійміть свої 
очі, та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони!” (Івана 4:35). 
 
Люди, які наважилися сміливо подивитись в обличчя пропащого світу та відмовились 
ігнорувати його потреби, зробили перший крок назустріч світовим змінам. Термін 
“всесвітній християнин” виник не так давно для опису віруючої людини, яка розуміє, 
що Бог любить усі народи, і в результаті спрямовує свій час, таланти й ресурси на 
здійснення Божого всесвітнього задуму. За словами Вільяма Кері, “ці віруючі в одній 
руці тримають Біблію, а в другій — мапу світу”. Розгляньмо детальніше цю метафору і 
поговорімо про те, що означає на практиці тримати в одній руці Біблію, а в другій — 
мапу світу.  
 
По-перше, всесвітній християнин тримає в одній руці Біблію. Біблія містить волю Божу 
щодо всіх народів. Вона розкриває Його план викуплення для всіх народів. Дуже 
важко не помітити всесвітній масштаб наших особистих стосунків з Христом, читаючи 
такі слова: “Ви — сіль землі. Ви — світло для світу” (Матвія 5:13-14), або: “І Моїми ви 
свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю 
землі” (Дії 1:8).  
 
Всесвітній християнин постійно зростає в розумінні Божої любові до всіх народів і 
Його багатовікового рятівного задуму. Він старанно вивчає Боже Слово. Всесвітній 
християнин розуміє, що Бог має місію — залучити всі народи до спілкування з Ним. 
Він усвідомлює, що все Писання закликає нас до участі в Божій місії, і вчиться 
доносити до інших важливість цієї істини та біблійну основу місій. Але це зовсім не 
значить, що ця людина досягла досконалості у своєму розумінні Божого вчення про 
місію. Радше, її можна назвати старанним учнем Божого Слова, який прагне все 
більше дізнаватися про Бога та Його всесвітній задум. 
 
Всесвітній християнин тримає в другій руці мапу світу. Ця метафора символізує 
важливість розуміння потреб сучасного світу. Всесвітній християнин нагадує людей з 
Першої книги хронік 12:32, які підтримували Давида, коли він був царем Ізраїлю: “що 
мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль”. Тому всесвітні християни 
уважно досліджують недосягнуті народи, їхню культуру та звичаї, а також 
напрацьовують найкращі стратегії щодо їх досягнення Євангелією. Їхнє бачення 
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виходить далеко за межі їхньої власної вулиці чи міста. Вони намагаються бути 
активними членами всесвітнього Тіла Христового і підкоряти своє життя всесвітній 
справі Христовій.  
 
Ключова риса всесвітнього християнина — активна позиція учня. Мова йде не про 
вчених або академіків, але про звичайних християн, чиї серця палають любов’ю до 
Ісуса і бажанням, щоб увесь світ прийшов до Його пізнання. Це можуть бути вчителі, 
студенти, батьки, тренери, лікарі, юристи або християнські служителі. Це люди, які 
вчаться любити Бога та ближнього. Тепер, коли ми визначилися з термінологією, 
виникає питання: чи не повинен кожен віруючий прагнути бути всесвітнім 
християнином?  
 
Джон Стотт, англійський богослов і вчений, сказав: “Наш Бог — всесвітній Бог, і Його 
задум — всесвітній задум, тому всі ми повинні бути всесвітніми християнами”. 
Відомий американський проповідник Джон Веслі сказав: “Моя церковна громада — то 
цілий світ”.  
 
Хіба Божа воля не полягає в тому, щоб кожний християнин зростав у пізнанні Божого 
задуму щодо викуплення народів? Хіба кожен послідовник Христа не повинен 
зростати у своєму розумінні світу, до якого Він закликає нас іти з доброю звісткою? 
Хіба це не є нормально і природно — враховувати потреби Божої родини у всьому 
світі, до якої належить кожен із нас? Тому нам треба прагнути розвиватися в ролі 
всесвітніх християн. Розширюймо наше бачення того, що Бог бажає здійснити в 
нашому поколінні заради виконання Великого доручення. У справі Божого 
всесвітнього задуму має значення будь-який, навіть мінімальний, внесок. Але без 
свідомого посвячення з нашого боку ми будемо постійно повертатися до 
короткозорого бачення Божої волі для нашого життя. Кожен із нас стоїть перед 
вибором, про який говорять Джон Леннон та Ісус. Чи ми будемо жити з широко 
розплющеними очима? Чи заплющимо їх? Ми повинні вирішити вже тепер. Надто 
легко прожити все життя наосліп.  
 
А що скажете на це ви? Чи ви готові побачити світ за межами вашої вулиці та міста? 
Чи ви готові стати всесвітнім християнином? 
 
ВІДЕО 
Перегляньте стислий відеоогляд цього уроку на сайті: http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУСІЯ 
Павло був прикладом всесвітнього християнина. Він вивів Євангелію за межі своєї 
культури та народу і поніс його людям усього світу.  
 
Прочитайте Римлян 10:14-15  
 

♦ Як ви вважаєте, що мотивує Павла ставити питання в 14-му та 15-ому 
віршах?  
 
♦ Що ви думаєте про заклик стати всесвітнім християнином? Чи згідні ви з тим, 
що кожен віруючий повинен цього прагнути? Обґрунтуйте свою відповідь.  
 
♦ Чи ви вважаєте, що вже стали всесвітнім християнином, чи ще перебуваєте 
на шляху до цього? Поясніть іншим вашу теперішню позицію.  
 
♦ Що б ви відповіли людям, які кажуть: “Нам досить пропащих грішників та 
духовних потреб у себе вдома”? 
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МОЛИТВА 
1. Моліться, щоб Бог і надалі розширював ваше бачення Його роботи в усьому світі. 
Моліться, щоб Бог прихилив ваше серце до всіх народів і зробив вас всесвітнім 
християнином.  
 
2. Моліться, щоб Бог зберіг вас від осуду щодо християн, які не мають всесвітнього 
бачення. Моліться про нагоди залучати їх до справ всесвітнього християнина. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ 
1. Найкращий спосіб розширити свої уявлення про світ та інші культури — це 
здійснити місійну подорож до іншої країни. Поговоріть про це з пастором або головою 
місійного комітету вашої церкви. Розпитайте їх про можливості короткострокової 
подорожі в іншу країну. Прийміть рішення взяти участь в одній з таких подорожей 
протягом наступних двох років.  
 
2. Користуючись матеріалами з сайтів www.etnopedia.org, продовжіть вивчення однієї 
з етнічних груп та присвятіть себе 10-денній молитві за цю групу. Запросіть іншіх 
приєднатися до ваших молитов.  
 
3. Знайдіть людей, що належать до недосягнутих етнічних груп там, де ви живете. 
Може у вашому районі мешкають біженці з інших країн. Складіть план, як ви та ваші 
друзі можуть стати для них благословінням. 
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П’ять навичок всесвітнього християнина  
Урок 7  

 
“Щоб допомогти людям піднятися, нам потрібно впасти на коліна!”.  

 
Біллі Ґрем, американський проповідник 

 
ЧИТАННЯ 
П’ять звичок всесвітнього християнина  
Як виглядає на практиці життя всесвітнього християнина? Як всесвітні християни 
втілюють свої переконання в життя і як вони беруть участь у виконанні Великого 
доручення? Одна річ — інтелектуально погоджуватися з якимось поглядом, та зовсім 
інша — втілювати цей погляд у своєму повсякденному житті.  
 
Численні спостереження демонструють, що всесвітні християни регулярно 
практикують певні звички. Ці звички або справи є природним наслідком їхнього 
світогляду. Це зважені акти служіння, мотивовані любов’ю Христа і бажанням бачити 
Його славу по всій землі.  
 
Багато всесвітніх християн можуть мати більший успіх у формуванні однієї звички, ніж 
у формуванні інших, але кожна з них буде обов’язково притаманна їм певною мірою.  
Поміркуйте про наступні звички або справи і визначте справу, найстратегічнішу для 
вас. Які з прикладів, наведених нижче, найбільше відповідають поклику вашого 
серця? Думайте і моліться, щоб зростати в цій стратегічній сфері. Але водночас 
пам’ятайте й про те, що для всесвітнього християнина цілком природно взяти участь в 
усіх цих справах різними шляхами і на різних життєвих етапах. 
 
Звичка #1 — Місіонерство  
 
Oдна з найприродніших реакцій на Божу любов до народів і стан сучасного світу — це 
особисте місіонерське служіння в межах своєї чи іншої культури. Мова йде про 
короткострокове місіонерство, пастирське служіння або довгострокове міжкультурне 
місіонерське служіння. Така людина має палке бажання, щоб пропащі грішники 
знаходили примирення з Богом через Ісуса Христа і сприймає себе як посла 
Христового. Він бере близько до серця слова Ісуса в Івана 20:21: “Як Отець послав 
Мене, і Я вас посилаю!”. Посли прагнуть бути на передовій лінії фронту, в епіцентрі 
духовної битви, і бажають брати особисту участь у дивовижних актах Божого спасіння 
окремих людей або цілих народів. 
 
Звичка #2 — Відправлення на служіння  
 
Місіонери не можуть іти, якщо не будуть послані. Тому ті, хто відправляє інших на 
служіння, займають надзвичайно стратегічне місце в Тілі Христовому. Ці люди 
вважають своїм найбільш стратегічним внеском пошук і розподіл найважливіших 
ресурсів, необхідних для здійснення місії. Ці талановиті люди розуміють, як 
використовувати ці ресурси ефективно та доцільно. Мова йде не тільки про фінанси, 
але й про технології, логістику, адміністративні та операційні ресурси, які 
допомагають у виконанні місії. Ті, хто відправляє на служіння, розуміє, що бере 
безпосередню і важливу участь у Божій справі і робить значний внесок у її успіх.  
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Звичка #3 — Гостинність  
 
Народи, цінні для Божого серця, є не десь далеко від нас, а прямо біля нашого ґанку. 
Ми зустрічаємо їх в особах студента-іноземця, сезонного працівника, біженця та 
мандрівника. “Гостинні господарі” — це люди, які гостинно ставляться до народів, що 
живуть серед них. Вони намагаються встановити з ними дружні взаємини і розповісти 
їм про любов Христа. Вони добре пам’ятають настанову з книги Левит 19:34: “Як 
тубілець із вас буде для вас приходько, що мешкає з вами, — і ти будеш любити його, 
як самого себе…”.  
 
Гостинні господарі усвідомлюють, що ці люди приїхали з країн, де обговорення питань 
віри небезпечне. Тепер, перебуваючи в безпечному середовищі, вони мають 
дивовижну нагоду ставити духовні запитання і познайомитися з християнською вірою. 
Вони прагнуть здобути нових друзів на чужині, які допоможуть їм звикнути до нової 
для них культури. Також люди, які допомагають іноземцям, розуміють, що більшість із 
них колись повернеться додому, і тому моляться про те, щоб вони принесли 
Євангелію до своїх земляків. 
 
Звичка #4 — Молитва  
 
Ісус дає нам ясні вказівки щодо того, як ми маємо реагувати на велику невідповідність 
між кількістю невіруючих у світі та ресурсами, спрямованими на їх досягнення. У 
Матвія 9:37-38 Він говорить: “Жниво справді велике, та робітників мало; тож благайте 
Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він робітників вислав” (Матвія 9:37-38). 
  
Молитовні воїни мають доступ до найпотужнішого ресурсу, потрібного для мобілізації 
решти місійних ресурсів. Бог закликає нас повністю покладатися на Нього в питаннях 
мобілізації людей, фінансів, технологій та інших ресурсів, необхідних для виконання 
Його місії. Тому ми повинні передусім звертатися до Бога — до єдиного небесного 
Джерела всіх ресурсів для служіння. Молитовні воїни розуміють значення слів: “Бо 
дуже могутня ревна молитва праведного!” (Якова 5:16). 
 
Звичка #5 — Moбілізація  
 
Лідери, які палають бажанням заохочувати інших до стратегічної участі у Великому 
дорученні, звуться мобілізаторами. Вони всім серцем прагнуть прославлення 
Христового Імені серед усіх народів землі. Вони були б раді самі відправитися до 
недосягнутих народів, але свідомо не роблять цього, щоб залишатися в тилу і 
займатися мобілізацією. Вони розуміють, що якщо вони віддадуть свої таланти і 
здібності справі мобілізації, то зможуть залучити до служіння багатьох нових 
працівників. Джон Р. Мотт, один з лідерів Американського "Student Volunteer 
Movement" (рух студентів добровольців) на початку XX століття, так підсумовує цінний 
внесок мобілізатора: “Працівник на Божій ниві поступається важливістю своєї справи 
тільки тому, хто примножує учнів”.  
 
Мобілізатори закликають Тіло Христове до стратегічної участі. Вони приводять у дію 
місіонерів, тих, хто відправляє на служіння, гостинних господарів та молитовних 
воїнів. Останнім часом роль мобілізатора набуває дедалі стратегічнішого значення в 
помісних церквах. Незалежно від своєї життєвої ситуації та роду занять, мобілізатор 
примножує свій вплив, залучаючи інших до участі в Божій місії прославлення серед 
народів. Мобілізатор може примножувати молитовну участь, здатність церкви 
посилати місіонерів на служіння або матеріальні ресурси для Божої місії. Його кінцева 
мета — примножити кількість людей та ресурсів для справи Божої.  
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Насамкінець потрібно підкреслити, що ці справи покликані допомогти віруючим 
побачити стратегічні способи участі у Божій місії та підштовхнути їх до конкретних дій. 
Деякі з цих справ більше або менше підходять конкретним людям залежно від їхньої 
життєвої ситуації, типу їх особистості та духовних дарів. Але навіть якщо якась із цих 
звичок може переважати в житті всесвітнього християнина, всі вони різною мірою 
будуть присутні в його житті. Кожна з них повинна стати для всесвітнього християнина 
предметом ретельного вивчення та мати місце в його житті. А що на це скажете ви? 
Яка звичка є найбільш стратегічною для вас? 
 
ВІДЕО 
Перегляньте стислий відеоогляд цього уроку на сайті: http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУСІЯ 

♦ Яка з п’яти звичок всесвітнього християнина, наведених у статті, краще за 
все відповідає вашій життєвій ситуації? Чому вона найбільше підходить вам 
тепер?  

 
Прочитайте 1 Коринтян 12:4-31  

♦ Зосередьтеся на віршах 4-11. У чому полягає головна ідея цього уривка?  
 
♦ Як ця головна ідея пов’язана з п’ятьма звичками всесвітного християнина? 
Чи актуальна вона? Поясніть.  
 
♦ Уважно прочитайте вірші 12-31. У чому полягає головна думка цих віршів?  
 
♦ Обговоріть, як ці вірші пов’язані з п’ятьма звичками всесвітнього 
християнина. Які важливі біблійні принципи ми маємо пам’ятати під час 
виконання цих справ служіння? 

 
МОЛИТВА 
1. Попросіть Бога ясно показати вам, яку участь ви можете брати в місійному служінні 
вашої помісної церкви.  
 
2. Помоліться просто зараз за вашого пастора, місійного лідера або місійну команду. 
Моліться про їхні зусилля щодо залучення церкви до служіння народам. Помоліться 
про конкретний місійний проект, у якому бере участь ваша церква.  
 
3. Помоліться за вашу церкву. Моліться про те, щоб кожний член вашої церкви 
усвідомив, що може відігравати важливу роль у здійсненні місійного бачення вашої 
церкви як у себе вдома, так і за кордоном. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ 
1. Визначте головну справу, найактуальнішу у вашій життєвій ситуації. Можливо, має 
сенс обговорити це питання з пастором, духовним наставником або друзями. 
Складіть план розвитку в цій сфері, записавши дві конкретні дії, що ви вирішили 
виконати. До цього плану може входити читання певних статей, книг або спілкування з 
віруючими, які досягли успіху в цій сфері.  
 
2. Оцініть вашу участь в інших справах. Що Бог промовляє до вашого серця? У якій 
сфері вам треба змінитися або вирости? Прийміть рішення прямо зараз. Розкажіть 
вашим друзям та близьким про ваше рішення і будьте підзвітні їм у його виконанні. 
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Життя воїна  
Урок 8 

 
“Якщо Ісус Христос дійсно є Бог і насправді помер за мене, тоді у світі не існує 

нічого, що я міг би вважати занадто великою жертвою заради Нього.”  
 

С. Т. Стадд, англійський місіонер в Китаї, Індії та Африці 
 

ЧИТАННЯ 
Життя воїна  
Джим Еліот, місіонер серед індіанців племені аука в Еквадорі, що помер за свою віру, 
сказав: “Зовсім не дурень той, хто віддає те, що втримати все одно не може, щоб 
отримати те, чого ніколи не втратить”.  
 
Ми не господарі свого життя. Послідовники Христа повинні перейнятися ідеєю життя 
заради великої мети, що виходить за межі власних інтересів: “Коли хоче хто йти вслід 
за Мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого хреста, та й за Мною 
йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради Мене згубить душу 
свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але занапастить 
чи згубить себе?” (Луки 9:23-25).  
 
Яким би став наш світ, якби всі Божі люди взяли ці слова Христа до самого серця? 
Яким би він став, якби кожний християнин повністю підпорядкував своє життя 
правлінню Христа? Уявіть, що б сталося, якби всі церковні громади були сповнені 
людей, вільних від тиску життєвих турбот та матеріальних амбіцій і відданих високому 
поклику любові до Бога та ближнього понад усе інше. Самуїл М. Звемер, місіонер в 
арабських країнах наприкінці 19-ого століття, зробив доволі витверезливу заяву про 
панування Христа в житті людини: “Якщо Ісус не є Господь над усім, то Він зовсім не 
Господь”. Христос не повинен ділити наше серце з суперниками. Якби така 
безкомпромісність була притаманна всім віруючим, чи відчували б ми брак цінних 
ресурсів та людей для виконання Божої місії? 
 
Сьогодні ми найбільше потребуємо людей, які повністю підпорядкували себе 
царюванню Христовому. Наступна за важливістю потреба — це розвиток менталітету 
воїна у віруючих. Кожний послідовник Ісуса повинен розуміти, що бере участь у 
всесвітній духовній боротьбі. Навіть більше, у цій війні остаточно та без повороту 
вирішується вічна доля мільярдів душ, які мають величезну цінність. Будь-який 
християнин, що вивчає Біблію, розуміє, що християнське життя — це не сидіння на 
трибуні під час спортивного матчу. Насправді трибун немає зовсім, а є тільки поле, на 
якому кожен гравець виконує важливу та унікальну роль.  
 
Для сучасного християнина, який живе в культурі беззастережного поклоніння 
комфорту та власним бажанням, такий погляд на життя здається все більш чужим та 
важкозрозумілим. На нас скеровано нескінченний буревій спокус з боку засобів 
масової інформації та культури, які намагаються переконати нас у тому, що нам 
кожної миті чогось бракує. Наше матеріальне процвітання засліпило нам очі щодо 
духовної реальності. Коли в наше життя приходить більше матеріальних ресурсів, ми 
рідко думаємо, чи не віддати весь цей надлишок на місійну справу. Без глибокого 
розуміння біблійних принципів ми неминуче сповземо у трясовину світських бажань і 
будемо використовувати наш надлишок для підвищення свого комфорту та 
подальшого покращення якості власного життя.  
 
Християни-воїни живуть цілеспрямованим життям. Вони віддають свій час, свої 
ресурси та здібності для справи Божої. Вони часто жертвують своїм комфортом, щоб 
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спрямувати свої ресурси на любу для їхнього серця справу. Часто ці люди свідомо 
обмежують себе межами певного життєвого рівня, щоб віддавати надлишок на місійну 
справу. Ці люди жертвують охоче і завзято, бо знають, що їхній час, матеріальні 
цінності й таланти сприяють поширенню Божого Царства. 
 
Життя таких віруючих здається парадоксом для багатьох членів церкви. Уявіть собі 
розчарування вояків, що повернулися з війни додому та виявили, що їхні земляки 
навіть не підозрюють, що десь іде війна за їхню волю. Уявіть місіонерів та пасторів, 
які повернулися в рідну церкву з країн, де панують злидні й гинуть недосягнуті 
народи, і знайшли своїх членів церкви загрузлих у матеріалізмі та гонитві за власним 
зиском. Як церква з таким різким контрастом цінностей може успішно здійснювати 
свій поклик?  
 
А тепер уявіть, що кожен віруючий на землі долучився до активної участі у Великому 
дорученні. Кожен з нас, незалежно від життєвої ситуації та роду занятть, бачитиме у 
своїх благословіннях не засіб для власного збагачення й процвітання, але ресурс для 
подальшого розвитку Божої справи. Кожен з нас старанно віддаватиме свої таланти, 
ресурси й час для здійснення наймаштабнішої місії в історії людства. Можливо, 
найбільша проблема церкви полягає в тому, що вона доручила всю свою роботу 
найманим, “професійним”, служителям замість того, щоб рівномірно поділити її поміж 
усіх своїх членів. Якби кожний християнин не задовольнявся позицією споглядача, а 
прагнув активної участі у Великому дорученні, наш світ був би зовсім іншим.  
 
Патрик Джонстоун, автор відомого молитовного посібника “Операція “Світ”, зауважив: 
“У Божому Царстві існує ніша, що призначена особисто для вас і з точністю вам 
відповідає. Знайдіть і заповніть її”.  
 
Перший крок у цьому напрямку — повне підпорядкування свого життя 
володарюванню Христа. Без повної відданості серця Христу ми не зможемо 
протистояти земному тяжінню до матеріалізму й самозакоханості нашої культури. З 
такого серця струменіє усвідомлення Христової місії та бажання віддати своє життя 
для Його цілей і шляхів. У Божому всесвітньому задумі є стратегічне місце для вас. 
Він довірив вам Свої благословіння — час, таланти та матеріальні цінності. Вони 
призначені для служіння заради Його слави. Вам залишається тільки тверезо зважити 
свою ситуацію і вибрати найстратегічнішу для себе роль у Його справі.  
 
Уявіть, що вам випала нагода взяти участь у чемпіонаті світу з футболу. Уявіть 100 
000 уболівальників, що зібрались на стадіоні, і ще мільйони уболівальників біля 
телевізійних екранів. А тепер уявіть, що вам відомо заздалегідь, що переможе саме 
ваша команда. Незабаром гравці саме вашої команди отримають кубок переможця 
під захоплені вигуки глядачів. Уявіть тепер, що тренер дає вам вибір — або взяти 
участь у грі, або сидіти на лаві запасних. Що виберете ви, знаючи напевно, що так чи 
інакше переможе саме ваша команда?  
 
У якому разі ви відчуєте більшу радість перемоги — якщо ви залишитесь серед 
глядачів, чи якщо ви візьмете активну участь у грі й під час запеклої боротьби з 
суперником дістанете собі багато синців та подряпин? Без жодного сумніву, 
найбільша радість чекає на тих, хто був безпосереднім учасником гри.  
 
Християнське життя відрізняється від футболу тим, що в ньому немає місць для 
глядачів. Усі віруючі — учасники великої багатовікової місії, в якій ризикують 
найдорогоціннішим. Але знаємо напевно, що ми на боці переможця. Перемогу нам 
гарантовано. Від нас очікують лише особистої участі. Нехай кожен з нас займе своє 
місце воїна у великій битві, усім серцем прийнявши володарювання Христа та 
випробування фронтового життя! 
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ВІДЕО 
Перегляньте стислий відеоогляд цього уроку на сайті: http://missiya.in.ua/zhiva-istoriya 
 
ДИСКУСІЯ 
Апостол Павло — великий приклад людини, що присвятила себе життю воїна. 
Подорожуючи різними регіонами Римської імперії та займаючись заснуванням нових 
церков і вихованням лідерів, він закликав церкви до посвяти євангельському 
служінню.  
 
Прочитайте 2 Тим. 2:3-4  
 

♦ Що у вашому житті є свідченням того, що ви “в’яжетесь у справи життя” і не 
живете “як добрий вояк Христа Ісуса”?  
 
♦ Назвіть кілька факторів вашої культури, які є перешкодою на шляху до життя 
воїна.  
 
♦ Наскільки важливо підкреслювати істину щодо верховенства та 
володарювання Христа в житті віруючих? Обґрунтуйте свою відповідь.  
 
♦ Що ви бажаєте змінити у своєму житті, щоб стати активнішим учасником 
історії Божої всесвітньої місії? 

 
МОЛИТВА 
1. Моліться, щоб Бог навчив вас дивитися на життя з точки зору вічності.  
 
2. Моліться, щоб Він допоміг вам визначити, куди ви витрачаєте свій час та ресурси.  
 
3. Моліться, щоб Бог дарував вам наснагу та мужність жити згідно з вашими новими 
переконаннями. 
 
НАСТУПНІ КРОКИ 
1. Візьміть участь у короткостроковій місійній подорожі в найближчі 2 роки.  
 
2. Виконайте завдання з розділу “Роздуми” на наступній сторінці та поділіться своїми 
відповідями з групою. 
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РОЗДУМИ 
 
Особисті міркування після вивчення “Живої історії”  
 
Подумайте про все, що ви дізналися завдяки восьми урокам цього посібника. 
Запишіть три ключові настанови, які ви винесли з вашого вивчення. Поділіться 
вашими відкриттями з групою.  
 
Як ви вважаєте, до яких дій Бог закликає вас у результаті цього вивчення?  
 
Використовуючи надане нижче місце для ваших відповідей, сформулюйте один крок, 
який ви збираєтесь зробити наступного тижня, наступного місяця і протягом року. 
Поділіться своїми відповідями з групою.  
 
 
Наступного тижня я планую...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наступного місяця я планую...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протягом цього року я планую... 
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МОЛИТОВНИЙ ПУТІВНИК 
 
Уйгурський народ  
 

Спосіб життя  
Уйгурці — народ тюркського походження, що проживає 
переважно у північно-західних районах Китаю. Значна 
кількість уйгурського населення мешкає в Казахстані, 
Узбекистані та Киргизстані. Також невеликі групи 
уйгурців можна зустріти в Афганістані. Традиційно 
уйгурці займалися скотарством та оазовим 
землеробством. Але в наш час багато-хто з них 
займається промисловістю, видобуванням вугілля та 
нафти, торгівлею і транспортом. Сільськогосподарське 
минуле уйгурців відобразилось на їхній дієті. Вони 
вживають м’ясо та молочні продукти під час кожної 
трапези. Уйгурці полюбляють чай з молоком. Також 
їхньою традиційною їжею вважають макарони та круглі 
хлібці з кукурудзяного і пшеничного борошна. Типова 
уйгурська хата має квадратну форму. Вікна розташовані 

над головою, на стелі. Дах має пласку форму, бо використовується для просушування 
фруктів та зернових. Історія уйгурців рясніє багатьма політичними, релігійними та 
етнічними конфліктами. Хоча уйгурці вважають за краще триматися осторонь, щоб 
зберегти сільську простоту життя, вони успішно взаємодіють із сусідніми культурами.  
 
Вірування  
Іслам існує як релігія більшості серед уйгурського народу починаючи з 10-ого 
сторіччя. У минулому вони були лише номінальними мусульманами, але з часом деякі 
уйгурці почали серйозно ставитися до своєї мусульманської віри. Сьогодні уйгурці, що 
живуть у Казахстані, вважають себе мусульманами ханафітської школи.  
 
Потреби  
Серед уйгурського народу практично немає християн. Уйгурці виховуються в 
мусульманському вченні, яке намагається переконати їх у тому, що християни — їхні 
вороги. Біблію вже перекладено на уйгурську мову. Також уйгурці мають доступ до 
християнських радіопередач та фільму “Ісус”. Незважаючи на це, вони залишаються 
практично недосягнутими Євангелією. 
 
Молитва  
* Моліться, щоб Господь покликав місіонерів на служіння до Киргизстану, які могли б 
поділитися Євангелією з уйгурцями.  
 
* Просіть Бога благословити місійні товариства, які спрямовують свої зусилля на 
досягнення уйгурців.  
 
* Просіть, щоб Святий Дух пом’якшив серця уйгурців щодо християн і відкрив їхні 
серця для Євангелії.  
 
* Просіть, щоб Господь заснував потужні помісні церкви серед уйгурців. 
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Кашкайський народ  
 

Спосіб життя  
Кашкайці — кочівники, що блукають у пустелях 
Південно-Західного Ірану. Зараз кашкайці — одна з 
меншин Ірану. Незважаючи на те, що кашкайці 
сповідують мусульманство, вони долучаються до 
організованих форм релігії лише з політичних 
міркувань. До вищого класу в кашкайському 
суспільстві належать політично активні чоловіки. 
Джерело їхнього матеріального добробуту — контроль 
над земельною власністю та отарами. До нижчого 
класу належать працівники-найманці. Вони постійно 
працюють пастухами або наїзниками верблюдів, або 
тимчасово підпрацьовують на сезонних польових 
роботах. Найбідніші кашкайці не мають ані своїх 
земель, ані тварин. Будь-який представник цього 
“бідного класу” старший за вісім років повинен 

працювати та забезпечувати себе. Хоча кашкайські жінки мають дуже мало прав, 
вони керують у певних родинних справах. Наприклад, їхній обов’язок — влаштовувати 
шлюби. 
 
Вірування  
Державна релігія Ірану — іслам, тому практично всі кашкайці сповідують 
мусульманство. Але при цьому вони майже не контактують з ісламськими установами 
та відомими лідерами. Вони використовують іслам суто з політичних міркувань. Мало 
хто з кашкайців виконує обов’язок щоденної молитви. Вони не дотримуються 
Рамадану. Але кашкайці дотримуються мусульманських звичаїв в обрядах шлюбу та 
поховання.  
 
Потреби  
Сучасний Іран потерпає від серйозних економічних та політичних проблем. Щоб 
вижити в поточній політичній ситуації, кашкайці повинні співпрацювати з певними 
лідерами, наприклад, з мусульманськими служителями, які, на їхню думку, можуть 
захистити їх від вимог різних державних діячів та організацій. Кашкайці живуть в 
умовах постійного політичного розбрату. Вони бажають знайти внутрішній спокій. 
Багато кашкайських дітей не ходять до школи через нестачу шкіл та вчителів. Лише 
48% дорослого населення Ірану можуть читати та писати.  
 
Молитва  
* Моліться, щоб Бог покликав служителів, які добре розуміють мусульманську 
культуру та можуть ефективно передати їм Євангелію.  
 
* Моліться, щоб серед нескінченного політичного розбрату в Ірані ці кочівники 
отримали справжній та постійний спокій, який може дати їм тільки Ісус.  
 
* Моліться, щоб Бог відчинив двері для християнських бізнесменів з інших країн для 
проповіді Євангелії серед кашкайців. 
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Народ муко-муко 
 

Спосіб життя  
Народ муко-муко мешкає на півночі провінції Бенґкулу в 
Індонезії, вздовж узбережжя Індійського океану. Муко-
муко — фермери, рибалки, мисливці, поденники, 
торговці та майстри виробів з ротангу. Понад усе вони 
славляться своїми різбленими цигарковими 
запальничками. Крім того, їхні колективні господарства 
виробляють ґуму, духмяну гвоздику та пальмову олію. 
Муко-муко мають матрилінійну систему родинних 
зв’язків. Це означає, що родинні зв’язки відстежуються 
за жіночою лінією, а спадок передається донькам. Така 
система існує завдяки впливу споріднених народів 
мінанґкабау. Муко-муко досі використовують свою 
традиційну систему лідерства. Кожним селом керує 
пазирах (вождь села) та його помічники. Обов’язок 
пазираха — зберігати стабільність і добробут 

відповідно до культурних традицій, на виконання яких вони збирають податки та 
внески з місцевих жителів. Ці внески можуть здійснюватись у формі триденної 
суспільної праці або грошей, кількість яких дорівнює вартості триденної суспільної 
праці. Решту внесків стягують за отримання свідоцтва про шлюб, розлучення, 
оформлення мирної угоди та офіціний дозвіл на залицяння до дівчини з метою 
одруження.  
 
Вірування  
Більшість муко-муко сповідують іслам, але в повсякденному житті вони дотримуються 
анімістичних поглядів. Їхня суть полягає у спробах отримати захист від духів за 
допомогою окультної сили, яка дає контроль над злими та добрими духами. Особливо 
муко-муко бояться духів матерів, які померли під час пологів. Також вони 
поклоняються великим деревам, камінню, струмкам, могилам прабатьків і духам 
померлих.  
 
Потреби  
На сьогодні муко-муко потребують допомоги в розвитку сільського господарства, 
особливо в покращенні системи керівництва та підвищенні ефективності праці в їхніх 
громадських господарствах з метою підвищення загального рівня життя. Вони також 
потребують учителів індонезійської мови, тому що більшість муко-муко не 
розмовляють індонезійською мовою і навіть на розуміють її. 
  
Молитва  
* Моліться, щоб Господь покликав місіонерів, які принесли б Євангелію в народ муко-
муко.  
 
* Просіть у Бога особливого благословіння для місійних організацій, які намагаються 
служити народові муко-муко.  
 
* Просіть Святого Духа змінити ставлення муко-муко до християн та відкрити їхні 
серця для прийняття Євангелії.  
 
* Попросіть Господа закласти міцні помісні церкви серед народу муко-муко. 
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Каракалпакський народ 
 

Спосіб життя  
Каракалпаки (“кара” — чорний, “калпак” — шапка, 
ковпак) мешкають переважно на північному заході 
Узбекистану, але невеликі групи можна зустріти і в 
Туреччині, Ірані та інших центрально-азіатських 
країнах. У цьому засушливому регіоні випадає не 
більше ніж 11,5 см опадів на рік. В економіці 
Каракалпакстану переважає сільське господарство. 
Більшість полів зрошуються водою з ріки Амудар’ї. В 
Узбекистані головна польова культура — бавовна, 
виробництво якої забезпечує майже весь дохід країни. 
Селяни також вирощують м’ясні породи худоби. 
Більшість каракалпаків живе в одноповерхових 
будинках з бетонною або дерев’яною підлогою. Решта 
мешкає в квартирних комплексах радянського зразка. 
Серед каракалпаків панують злидні та безробіття. 

Люди виживають завдяки городам і земельним ділянкам, риболовлі та продажу 
сільгосппродуктів на базарах, вирощуванню домашньої худоби та сезонним 
підробіткам. Великі родини вважаються взірцевими. До складу родини входить до 
чотирьох поколінь, які живуть під одним дахом. Каракалпаки впевнені, що родини, які 
разом споживають їжу, завжди будуть міцними.  
 
Вірування  
Каракалпаки — мусульмани-суніти ханафітської школи. “Суніт” походить від 
ісламського терміну “суна”, що означає “стоптаний шлях”. Суніти вважають 
правильним шлях більшості.   
 
Потреби  
Каракалпаки потерпають від усіляких проблем, пов’язаних зі здоров’ям, внаслідок 
бідності й поганого харчування. Їхня державна система охорони здоров’я розвалилася 
разом з Радянським Союзом, а питна вода забруднена хімікатами, які раніше 
вживалися у виробництві бавовни. Такі хвороби, як туберкульоз, анемія, 
захворювання щитоподібної залози та рак набагато більше поширені в дельті 
Амудар’ї, ніж в інших регіонах Центральної Азії. Підбадьорює те, що ситуація 
поступово покращується. 
  
Молитва  
* Моліться, щоб Господь надіслав команди лікарів-християн для служіння серед 
каракалпаків.  
 
* Моліться про джерело чистої питної води для каракалпаків.  
 
* Просіть Господа, щоб Він покликав людей, які готові поїхати до Узбекистану та 
поділитися Євангелією з каракалпаками.  
 
* Просіть Бога зміцнити, підбадьорити та захистити новонавернених християн і 
створити міцні помісні церкви серед каракалпаків.   
 
* Просіть Святого Духа пом’якшити серця каракалпаків щодо християн і відкрити їхні 
серця для прийняття Євангелії. 
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Народ Шауя 
 

Спосіб життя  
Шауя (шавія) — берберські пастухи, які мешкають 
переважно на Ореському плато Атлаських гір на 
півночі Алжиру і Тунісу. Давні жителі низинних районів 
Сахарської пустелі потрапили під значний вплив 
арабської культури. Але народ шауйя зміг сховатися в 
Атлаських горах і зберегти свою мову, культуру, звичаї 
та соціальний устрій. Сьогодні більшість шауйців 
(шавійці) — пастухи та фермери. Вони вирощують 
зернові культури і фрукти, які підходять для гірських 
кліматичних умов. У районах, що межують з пустелею, 
вони живуть як кочівники і пересуваються між 
високогірними та пустельними районами. Вони 
вирощують переважно овець та кіз і використовують 
як транспортні засоби мулів та віслюків. Узимку вони 
переганяють отари в тепліші долини, а навесні та 

влітку — на високогірні пасовища.  
 
Селища шауя складаються з тісно згуртованих родових кланів, які мають спільного 
пращура чоловічої статі. Багато селищ розташовані на пагорбах. Хоча шауя багато 
пересуваються, вони ніколи не лишають свої селища без нагляду. Декілька осіб 
завжди перебувають у селі, щоб охороняти амбари та піклуватися про врожай. 
 
Вірування  
Після запеклої війни Алжир став незалежним від Франції та встановив соціалістичний 
уряд. Цей уряд доклав усіх зусиль для створення ісламської арабської держави. Хоча 
бербери прийняли нову релігію іслам, вони також зберегли свої колишні культурні та 
ритуальні традиції. Номінально шауя вважають себе мусульманами-сунітами, але 
практично вони дуже мало знайомі із вченням Корану та іншими аспектами 
Середнього Сходу. 
 
Потреби  
Після того, як Алжир здобув незалежність, християнських місіонерів вигнали з країни 
декількома етапами. Відтоді місіонерські зусилля щодо благовістя в Алжирі почали 
слабнути. Прямі заклики навернутися до християнства заборонені законом, і серед 
місцевих жителів присутній потужний опір Євангелії. Унаслідок цього адекватна 
проповідь Євангелії в Алжирі ще не лунала. Більша частина народів, які мешкають в 
Алжирі, зокрема й шауйці, залишається недосягнутою Євангелією.  
 
Молитва  
* Просіть Святого Духа дарувати мудрість і милість усім місійним товариствам, які 
служать народу шауя.  
 
* Моліться, щоб Бог спас ключових лідерів шауйського народу, і вони сміливо 
проповідували Євангелію своєму народові.  
 
* Моліться про те, щоб Бог створив міцні помісні церкви серед шауйців. 
 
 
 
 
 



 39 

CЛОВА ПОДЯКИ 
 

Cлужіння “Storyline” щиро дякує команді, яка присвятила свій час і таланти 
створенню цього посібника. Ми бажаємо вшанувати людей, імена яких 

наведено нижче, за їхню старанну та копітку працю. Без їхньої 
цілеспрямованості, сумлінності та самопожертви цей проект був би цілковито 

неможливим. 
 

Комітет зовнішньої місії — це офіційний орган ВСЦ ЄХБ. Нашою метою є 
допомога кожній помісній церкві і кожному її члену у виконанні Великого 

доручення Ісуса Христа за межами України (Дії 1:8). Разом з вами ми 
відправляємо і підтримуємо місіонерів у понад 10 країнах світу. Посібник 

“Жива історія” є одним з інструментів, за допомогою якого ми налагоджуємо і 
зміцнюємо нашу співпрацю з вами. Рекомендуємо його використання для 

розвитку місійного бачення у вашій помісній церкві. 
 

З любов’ю у Христі Ісусі, 
 

Володимир Кондор (голова комітету зовнішньої місії ВСЦ ЄХБ) 

 
 
 

ПОЧАТОК НОВОГО МІСІОНЕРСЬКОГО РУХУ 
 

“Жива історія” — це посібник з 8 уроків для біблійних груп та особистого 
вивчення, мета якого — допомогти вам відкрити вашу унікальну роль у 

всесвітній місії Бога. 
 

Божий задум 
Наш Бог — місійний Бог, і Його всесвітній задум чітко висвітлюється  у 

Старому та Новому Завітах. 
 

Божі люди 
Бог використовує звичайних людей для надзвичайної участі в Його місії. 

 
Божий план 

Відкрийте особливу роль, яку Бог приготував для вас у Своїй всесвітній історії. 
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