


«Кожному, хто знає Мека Стайлза, відомо, що він не зможе бути 
нудним, навіть якби дуже цього захотів. Книга, яку ви тримаєте в руках, 
викликає в серцях християн і найперше пасторів жагу зробити благо-
вістя частиною культури помісної церкви, головною складовою її ду-
ховної ДНК. У цій книзі безліч практичних застосувань не попри те, що 
вона постійно зосереджується на Ісусі та Євангелії, а саме завдяки тако-
му наголосу. Її варто читати, розмірковувати над нею і застосовувати».

Дональд Карсон,  
професор-дослідник Нового Заповіту 

Євангельської богословської школи св. Трійці

«Найкраща книга з благовістя — та, яка розкриває суть питання 
й написана тим, хто сам є благовісником. І ця книга саме така. Мек 
Стайлз — один із найбільш обдарованих, ефективних, рішучих, не-
втомних благовісників, яких я знаю. Мені цікаво дізнаватися, що він 
думає про благовістя, чи то з розмови з ним, чи з листа, чи з цілої книги. 
У цьому короткому примірнику Мек проводить зрозуміле біблійне до-
слідження про те, як спільність у церкві сприяє особистому благовістю. 
Кожен читач отримає натхнення, підбадьорення та буде готовим стати 
благовісником у своїй церкві. Цю книгу неодмінно потрібно прочита-
ти — заради церкви, Євангелія та світу».

Альберт Молер, 
президент Південної баптистської  

богословської семінарії, професор богослов’я

«Мек Стайлз пише про розвиток культури благовістя так, що читач 
немов бачить її на власні очі! Ми не тільки читаємо істину в цій книзі, 
а й отримуємо бачення того, як наші церковні сім’ї можуть жити наси-
ченим і динамічним життям. Це, мабуть, найкоротша, але найважливі-
ша книга для життя вашої церкви та поширення Євангелії з тих, які ви 
будь-коли читали».

Табіті Аньябвіле, 
старший пастор церкви «Анакостія-Рівер», Вашингтон, 

автор книги «Десять ознак здорового члена церкви»



«Я в захваті від цієї книги. Всі книги Стайлза про благовістя є над-
звичайними, оскільки поєднують у собі практичну допомогу з богослов-
ською зрілістю. І він дійсно робить те, чого навчає інших».

Кевін Деянг, 
старший пастор церкви «Завіт Христа», 

Метьюз, Північна Кароліна

«Небагато часу було потрібно, щоб цей рукопис став моєю улюб-
леною книгою з благовістя. Я не міг відволіктися від неї! Євангельська іс-
тина викладена в ній надзвичайно чітко, і допомога, яку я від неї отримав, 
є досить відчутною. Прочитайте та оцініть її самі. Вона може розбурхати 
всередині вас щось, чого ви не зможете позбавитися. Тепер я прагнутиму 
розвивати культуру благовістя у своїй церкві, в якій є пастором. І вже не 
зможу погодитися на щось менше. Слава Богу за те, що Він мені дав через 
цю книгу, молюся про Його нові дари».

Джейсон Мейєр, 
пастор-проповідник баптистської церкви «Віфлеєм»

«У багатьох книгах йдеться про особисте благовістя. Однак ця кни-
га присвячена культурі благовістя в цілому. Не методам чи програмам, 
а етосу. Розповсюдьте її у своїй церкві та побачите, що станеться».

Джон Фолмер, 
старший пастор Об’єднаної церкви Дубаю

«Бог обдарував Мека Стайлза даром благовісника. І в цій книзі ми 
вповні бачимо прояв його дару. Я знаю лише декілька праць, у яких так 
добре поєднуються богословська точність, пасторська мудрість та осо-
бистий досвід, які Мек вмістив у цю коротку книгу. У ній він і підбадьо-
рював мене, і кидав виклик. Я із задоволенням прочитав його книгу та 
щиро її рекомендую».

Джей Ді Грір, 
головний пастор церкви «Вершина», Дарем, Північна Кароліна, 

автор книги «Годі запрошувати Ісуса у своє серце: 
як напевно знати, що ти спасений»



«Уявіть собі помісну церкву, де кожен її член знає Євангеліє і живе 
згідно з ним; де всім небайдужа доля невіруючих людей; де між ліде-
рами та членами церкви природними є розмови про можливості для 
благовістя; де члени церкви регулярно запрошують невіруючих читати 
Писання разом або відвідувати малі групи з вивчення Біблії чи неділь-
ні богослужіння. Якщо така перспектива вас надихає, то ви захочете 
прочитати цю книгу й дозволите Меку провести вас крок за кроком до 
культури благовістя, в якій благовістя є природним проявом життя згід-
но з Євангелієм».

Хуан Р. Санчес, 
пастор баптистської церкви «Гай пойнт», Остін, Техас 

«Я на одному диханні прочитав цю захопливу книгу, бо мене заці-
кавили її зміст і дух. “Благовістя” — це абетка для тих, хто намагаєть-
ся зрозуміти, що говорить Біблія про таку важливу тему, як проповідь 
Євангелія. З нетерпінням очікую того, з яким захопленням її прийме ши-
роке коло читачів».

Деніел Ейкін, 
президент Південно-Східної баптистської  

богословської семінарії

«Мек Стайлз написав чудову книгу не просто про те, як пропові-
дувати Євангеліє (хоч і про це також), чи про те, як бути благовісни-
ком (хоч і про це теж). Він написав книгу про те, як помісна церква 
насправді допомагає нам нести Євангеліє: полегшує тягар, наставляє, 
запалює, співпрацює з нами. Прочитайте цю маленьку книгу та отри-
майте підбадьорення!»

Марк Девер, 
старший пастор Баптистської церкви  

на Капітолійському пагорбі, Вашингтон,  
округ Колумбія, президент служіння  

«Дев’ять ознак»
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ПЕРЕДМОВА ДО СЕРІЇ

Чи вважаєте ви, що допомога в розбудові здорової цер-
кви є вашим обов’язком? Якщо ви християнин, то ми 
віримо, що це саме так.

Ісус заповів вам робити інших Його учнями (Мт. 
28:18–20). Апостол Юда закликав збудовуватися у вірі 
(Юд. 20, 21). Петро — служити одне одному духовними 
дарами (1 Пет. 4:10). Павло — говорити істину з любов’ю, 
щоб церква досягала зрілості в Христі (Еф. 4:13, 15). Ба-
чите, звідки запозичено цю думку?

Незалежно від того, хто ви — член церкви чи її лі-
дер, — книги із серії «Будуємо здорові церкви» покли-
кані допомогти вам виконувати ці біблійні повеління, 
щоб ви робили особистий вклад у розбудову здорової 
церкви. Сказати про це можна й інакше: сподіваємося, 
що ці книги допоможуть вам любити свою церкву так, 
як любить її Христос.

Служіння «Дев’ять ознак» має на меті видати невели-
ку, написану доступною мовою книгу на кожну із тем, які 
Марк Девер називає дев’ятьма ознаками здорової церкви. 
Це книги про роз’яснювальну проповідь, біблійне бого-
слов’я, Євангеліє, навернення, благовістя, членство у цер-
кві, церковну дисципліну, учнівство й духовний ріст, 
церковне керівництво. Інші книги серії присвячено здо-
ровому вченню, місії, молитві та спільному поклонінню.



Помісні церкви існують для того, щоб показувати 
всім народам славу Божу. Ми виконуємо це призна-
чення, якщо зосереджуємося на Євангелії Ісуса Христа, 
лише з Ним пов’язуємо надію на спасіння та любимо 
одне одного Божою любов’ю в Його святості та єдно-
сті. Молимося, щоб книга, яку ви тримаєте в руках, вам 
у цьому допомогла.

З надією — Марк Девер і Джонатан Ліман,
редактори серії

Передмова до серії
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ПЕРЕДМОВА

Я пам’ятаю, коли вперше зустрів Мека Стайлза. Ми 
разом виступали на конференції. Я  та інші учасники 
конференції більшість часу спілкувались одне з одним, 
а Мек рідко сидів серед нас. Мені було цікаво, чому він 
не з нами. Пізніше я дізнався, що він майже весь віль-
ний час розмовляв про Ісуса з працівниками центру, де 
відбувалася конференція. З тієї першої зустрічі я знав, 
що мені багато чого потрібно вчитися у цього брата.

Пізніше я мав честь бути за кордоном саме там, де 
Мек є лідером служіння студентам та одним із прес-
вітерів помісної церкви. Одного ранку я проповідував 
у тій церкві, і після служіння Мек почав знайомити мене 
з різними людьми. Всі знайомства відбувалися приблиз-
но так (я, звісно, змінив імена).

— Привіт, моє ім’я Абдул, — сказав мені один чоло-
вік. — Мене виховали в мусульманстві, але декілька ро-
ків тому милосердний Бог відкупив мене від моїх гріхів 
і дав спасіння в Христі.

— Це чудово, — відповів я. — Як ви почули добру 
звістку про спасіння?

— Завдяки моїй дружбі з Меком, — почав розпові-
дати Абдул. — Він одного дня запитав, чи хочу я разом 
з ним прочитати Євангеліє від Марка. Я відповів, що 
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хочу, і вже через декілька місяців Святий Дух торкнув-
ся мого серця та я повірив.

Потім я розмовляв з іншим чоловіком, який предста-
вився так:

— Привіт, я Раджеш. Все життя був індуїстом, поки 
мене не запросили в цю церкву. Я нічого не знав про 
християнство, але Мек та інші почали зустрічатися зі 
мною і розповідати, хто такий Христос і що Він зробив. 
Я був збентежений і після відповідей Мека на мої запи-
тання повірив у Христа.

Після Абдула і Раджеша я розмовляв з Метью, який 
сказав мені:

— Я був номінальним християнином, не мав ні-
яких стосунків із Христом, але минулого року Бог від-
крив мені очі на те, що насправді означає віра в Христа. 
Я розкаявся у своїх гріхах і повірив у Нього.

— Здається, що здогадуюся. До Христа вас привів 
Мек? — уточнив я.

— Ні, — хитнув головою Метью, — Абдул і Раджеш. 
Вони проводили зі мною багато часу, вивчаючи Свя-
те Письмо, показували мені, що означає слідувати за 
Христом.

Потім Метью запитав мене:
— Чи можу я познайомити вас зі Стівеном? Це мій 

друг, він цікавиться християнством і сьогодні прийшов 
зі мною до церкви.

Ці розмови з різними людьми тривали досить дов-
го. Я був просто вражений милістю Божою, бо побачив 
не одного невтомного благовісника, а цілу спільноту 

Передмова



віруючих, які віддано проповідували Євангеліє. Розди-
вившись навколо, я помітив культуру благовістя, яка 
передавалася від одного члена церкви до іншого. Ця 
культура не залежить від подій, проєктів, програм і слу-
жителів-професіоналів. Натомість основою культури 
благовістя є люди, що сповнені силою Духа Божого та 
проголошують Євангеліє Божої благодаті в контексті 
щоденного життя і стосунків.

Ось чому я не можу назвати нікого, хто міг би краще 
за Мека Стайлза написати цю книгу — не просто про 
те, як християнину навчитися благовістити, а про ство-
рення в церкві культури благовістя. Коли я читав її, то 
помітив, що підкреслюю речення за реченням, абзац за 
абзацом. І я молився про те, щоб Господь використав 
мене для створення такої культури благовістя в церкві, 
де я є пастором.

Ця книга є біблійною, практичною і корисною для 
членів церкви та їхніх лідерів, і найголовніше — вона 
прославляє Бога. Нехай з ласки Божої вона стане бла-
гословенням для вашого життя та життя вашої церкви, 
а також для багатьох інших людей і церков. Щоб деда-
лі більше Абдулів, Раджешів, Метью та Стівенів прихо-
дили до віри в Христа, який спасає, у нас в країні та по 
всьому світу.

Девід Платт,
старший пастор церкви «Брук-Гіллз»,

Бірмінгем, штат Алабама

Передмова
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ВСТУП

— Дорогенький мій, і про що ваша книга?
Таке запитання поставила мені літня пані, яка за-

їхала за моєю тещею, щоб забрати її на щотижневу гру 
в бридж. Ставлячи ходунки на заднє сидіння її машини, 
я замислився про те, що ж мені відповісти. Спочатку хо-
тів сказати: «Це не просто книга про благовістя, а кни-
га про розвиток культури благовістя». Але вона відчула, 
що я вагаюся, поглянула на мою тещу й сказала:

— Ну, а яка її назва?
Я знову зробив паузу, дивлячись на небо. Моя теща 

прийшла на допомогу:
— Вона про благовістя.
Це було сказано тоном, яким розмовляють з людьми, 

що недочувають.
— Так, — відповіла її подруга. Мені здалося, що в її 

«так» прозвучало запитання. Я зачинив двері автомобіля.
— Розумієте, вона більше про те, як зробити так, щоб 

уся церква свідчила про свою віру, — нарешті сказав я.
Мені здалося, що така відповідь ще більше спантели-

чила поважну пані.
— Он як, — відказала вона. Потім звернулася до моєї 

тещі. — Я знаю, як ти ним пишаєшся, — і погладила 
мене по руці. Навіть було неважливим те, що сам автор 
не міг зрозуміти, про що буде його книга.
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Дозвольте спробувати дати вам краще пояснення. 
Ця книга про біблійне благовістя. Звісно, я не думаю, 
що християни мають за мету писати книги про благо-
вістя, беручи за основу небіблійні принципи. Але таке 
трапляється, бо існують неправильні уявлення про го-
ловні компоненти благовістя. Зазвичай такі помилкові 
ідеї ґрунтуються на принципах маркетингу або на люд-
ському розумінні того, як переконати когось увійти 
в Боже Царство. Якщо в нас немає правильного розу-
міння біблійного благовістя, то, можливо, ми займаємо-
ся зовсім не проповіддю Євангелія.

Наприклад, зустріч за кавою домогосподарки з по-
другою може бути благовістям, а проповідь видатного 
християнського апологета тисячам людей у церкві — ні. 
Майже ніхто не думає про це саме так, але це тому, що 
ми маємо помилкове розуміння благовістя. Виступати 
на захист віри — чудова річ, але цілком можливо висту-
пати на захист християнства, не пояснюючи суті Єван-
гелія. А без Євангелія не може бути благовістя.

Нам потрібно знати, про що йдеться, коли ми каже-
мо: «благовістя», «навернення» або навіть «Євангеліє». 
Люди по-різному сприймають ці слова, а часто взагалі їх 
не розуміють. Якщо ми, християни, не зрозуміємо цих 
основних понять, то можемо дуже легко зійти з біблій-
ного шляху. Тож у першому розділі ми з вами присвяти-
мо певний час визначенню головних понять.

До речі, багато хто, можливо, захоче використову-
вати слово «місійний» для позначення того, що я на-
зиваю культурою благовістя. Я розумію чому, але хочу 

Вступ



17

вживати саме слово «благовістя». Це важливе біблійне 
поняття, і саме це слово я використовую у всій книзі.

Книга насправді про благовістя, але не лише про ньо-
го. У ній йдеться також про розвиток культури благові-
стя. Про це другий розділ. Коли я говорю про «культуру 
благовістя», то не маю на увазі чисельні євангелізаційні 
програми. Насправді, мабуть, вас це здивує, але я би по-
радив багатьом церквам скоротити свої євангелізацій-
ні програми. Пізніше розповім чому, але достатньо ска-
зати, що я хочу розглянути, як ми можемо інтегрувати 
в життя наших церков відповідальність кожного хри-
стиянина свідчити про свою віру так, щоб примножу-
валися зусилля кожного окремого члена церкви.

Труднощі, які виникають у нас з благовістям, пояс-
нюються тим, що ми не надаємо достатнього значення 
в цій справі саме церкві. Я уважаю, що Бог любить світ 
і має чудовий задум для благовістя — Свою церкву. Про 
це третій розділ.

Оскільки в цій книзі йдеться про благовістя та куль-
туру благовістя в церковному житті, то вона також опи-
сує платформи, якими, на жаль, часто нехтують, про-
те які християни мають збудовувати, щоб їхні зусилля 
з благовістя були здоровими. Це тема четвертого розділу. 
Приклади:

• Усвідомлена підготовка до благовістя.
• Євангельський спосіб життя.
• Важливо не сприймати Євангеліє за належне, припус-

каючи, що всі його розуміють.
• Благовістя як духовна дисципліна.

Вступ



• Молитва.
• Лідери церкви мусять бути прикладом у благовісті.

І звичайно, нам потрібно розглянути основні прин-
ципи, які формують наше свідчення про віру. Ми погово-
римо про те, що ми маємо зробити, аби бути посланцями 
Христа у світі, який хворіє на гріх. Про це п’ятий розділ.

Я маю хороших друзів, які вважають мене благовіс-
ником. Не впевнений, що так воно і є. Я прагну, щоб 
люди пізнали Ісуса, і відчуваю, що намагаюся бути вір-
ним у благовісті. Але хочу, щоб люди знали: я непокоюсь 
стосовно думок інших про мене, коли говорю на духовні 
теми. Я повністю усвідомлюю свої невдачі та обмеження 
в благовісті. Також бачу навколо багатьох інших людей, 
які є набагато кращими благовісниками, ніж я. Якщо 
я благовісник, то доволі посередній.

Але існує одне, що Божою милістю є моєю сильною 
стороною: я вважаю, що Бог використовує мене для роз-
витку культури благовістя. Протягом багатьох років, 
коли я допомагав започатковувати служіння для студен-
тів або засновувати церкви, то дбав про те, щоби благо-
вістя стало частиною ДНК цих спільнот. Щоб воно було 
їхнім етосом і культурою.

Це моя жага, і саме тому я радію через написання 
цієї книги. Це спосіб зібрати все, чим я люблю займати-
ся, та ділитися з вами.

Вступ
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Додаток

ПОЯСНЕННЯ ЄВАНГЕЛІЯ

Бог, наш Творець, є святим, справедливим і люблячим. 
Ми, Його люди, створені за Його образом. Колись ми 
були в спільності з Богом і любили Його, але тепер від-
ділені від Нього. Це розділення Бога та Його людей роз-
почалося з бунту наших предків. По суті, бунт — це наш 
вибір не вірити Йому та намагатися зробити себе богами. 
Бунт зрадників провалився, і покаранням стала вічна 
смерть. Жахливо, що цей гріх непослуху передається як 
прокляття з покоління в покоління. Усі люди успадкову-
ють і гріх, і засудження. Наша гріховна природа унемож-
ливлює те, щоб люди самі повернулися назад до Бога.

Але попри те, що ми не в змозі заслужити чи заро-
бити визволення від прокляття, Бог у Своїй любові дав 
спосіб повернутися до відносин любові та прощення 
з Ним. Уся Біблія пророкує, сповіщає та пояснює прихід 
Спасителя — Сина Божого Ісуса.

Ісус, який був повністю Богом і повністю Людиною, 
жив на землі, творив чудеса та навчав Божих шляхів. Він 
прожив досконале життя й став досконалою жертвою, 
щоб відкупити нас від прокляття гріха та смерті. Ісус за-
платив покаранням за наші гріхи через Свою смерть на 
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хресті. Він воскрес, перемігши смерть і довівши: те, що 
Він говорив, було правдою. Через Свою смерть Він на-
був право пропонувати нам прощення гріхів і право для 
кожного, хто звернеться до Нього, стати дитиною Божою.

Ніхто з тих, хто почує цю Добру Звістку та навернеть-
ся до Ісуса, не буде відкинутий. Ісус закликає залишити 
невірство й гріх, який тримає нас, та, повіривши в Ісуса, 
покласти на Нього всю надію на звільнення від проклят-
тя. Отже, щоб стати послідовниками Ісуса, ми вірою при-
свячуємо своє життя Йому та зобов’язуємося до кінця 
наших днів слідувати за Ним як за Господом.

ВИЗНАЧЕННЯ
• Благовістя — навчання або проповідь Єванге-

лія з метою чи наміром переконати або навернути 
слухача.

• Євангеліє — радісна звістка від Бога, що веде нас до 
спасіння.

• Звістка від Бога — пояснення про те, ким є Бог; про 
становище людей, що згрішили й  тепер загублені; 
про те, що зробив Христос для нашого спасіння; що 
мають зробити люди, щоб відновити стосунки з Бо-
гом. Євангеліє відповідає на запитання про Бога, лю-
дину, Христа та відповідь людини на Божий заклик.

• Гріх — стан бунту проти Бога, що характеризується 
егоцентризмом та невірством.

• Гріхи — симптоми й прояви бунту та невірства.
• Покаяння — відмова від життя в невірстві.
• Навернення — перехід від смерті до життя, від про-

вини до помилування.

Додаток
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• Віра — повна довіра Богу й надія на Нього і Його бла-
годать, що спасає через Христа.

УРИВКИ СВЯТОГО ПИСЬМА, ЩО ПОЯСНЮЮТЬ  
ОСНОВНІ ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ІСТИНИ

Є багато текстів з Писання, які вам слід знати. Зазначені 
нижче вірші стверджують основні істини про Бога, лю-
дину, Христа та про відповідь людини на Божий заклик, 
а також про ціну слідування за Ісусом.

Бог
• Книга пророка Ісаї 6:1–3: Бог святий.
• Послання до колосян 1:16, 17; псалом 8:2–5: Бог — 

Творець.
• Євангеліє від Івана 3:16: Бог люблячий.
• Послання до римлян 1:18: гріх викликає гнів Бога.

Людина
• Буття 1:26, 27: ми створені за Божим образом.
• Послання до римлян 3:9–12: всі ми грішні.
• Послання до ефесян 2:1–3: ми мертві у своїх гріхах.
• Книга пророка Ісаї 53:6: ми бунтівники проти Бога.
• Книга пророка Ісаї 59:2: ми відділені від Бога.
• Послання до римлян 6:23: смерть є покаранням за 

наш бунт.

Христос
• Євангеліє від Івана 3:16: Ісус — це шлях до Бога.
• Послання до римлян 5:6–8: Ісус помер за нас.
• Послання до римлян 6:23: через Христа Бог дарує віч-

не життя.

Додаток



• Послання до ефесян 2:4–9: Бог дає нам благодать 
у Христі.

• Послання до колосян 1:19–23: Бог примиряє нас із 
Собою в Христі.

• Перше послання Петра 2:22: Христос прожив доско-
нале життя.

• Перше послання до коринтян 15:3, 4: Христос вос-
крес із мертвих.

• Євангеліє від Івана 10:10: Христос прийшов, щоб по-
дарувати життя.

Відповідь на Божий заклик
• Послання до римлян 10:9–11: ми маємо устами ви-

знати Ісуса Господом і вірити серцем.
• Євангеліє від Матвія 4:17, Дії 2:38: ми маємо покаятися.
• Євангеліє від Івана 8:12: ми маємо слідувати за Ісусом.
• Євангеліє від Івана 5:24, 25: ми маємо слухати слово 

Ісуса.
• Євангеліє від Івана 1:12: ми маємо вірити в ім’я Ісуса.

Ціна спасіння
• Перше послання Петра 1:18, 19: Христос відкупив нас 

Своєю кров’ю.
• Послання до ефесян 2:8, 9: Бог спас нас Своєю благо-

даттю.
• Євангеліє від Луки 9:23, 24: ми маємо зректися себе 

та взяти свій хрест.

Додаток



Служіння «9 Ознак» існує для того, щоб споряджати лідерів 
церков біблійним баченням і практичними ресурсами, аби 
являти Божу славу всім народам через здорові церкви. За-
ради цієї мети церквам потрібно зростати в дев’яти ознаках 
здоров’я:

1. Роз’яснювальна проповідь.
2. Біблійне богослов’я.
3. Біблійне розуміння Євангелія.
4. Біблійне розуміння навернення.
5. Біблійне розуміння благовістя.
6. Біблійне розуміння членства в церкві.
7. Біблійні принципи церковної дисципліни.
8. Увага до учнівства й духовного зростання.
9. Біблійна модель церковного керівництва.

У служінні «9 Ознак» видають книги на ці й інші важливі 
для церкви теми, пишуть статті, відгуки про книги, проводять 
конференції, роблять інтерв’ю та консультують лідерів церков.

Більше про служіння й ресурси для вашої церкви читайте 
на сайті 9Marks.org.

Ознак

https://www.9marks.org/


СЕРІЯ «БУДУЄМО ЗДОРОВІ ЦЕРКВИ»
«Роз’яснювальна проповідь: як звіщати Слово Боже сьогодні» 

Девід Гелм
«Біблійне богослов’я: як церква вірно проповідує Євангеліє»  

Нік Роарк і Роберт Клайн
«Євангеліє: як церква зображає красу Христа» 

Рей Ортлунд
«Навернення: як Бог створює Свій народ» 

Майкл Лоуренс
«Благовістя: як уся церква проповідує Христа» 

Мек Стайлз
«Членство в церкві: як світ знає, хто представляє Христа» 

Джонатан Ліман
«Церковна дисципліна: як церква захищає ім’я Христа» 

Джонатан Ліман
«Виховання учнів: як допомагати іншим слідувати за Христом» 

Марк Девер
«Керівники церкви: як пасти Божий народ у дусі Христа» 

Джеремі Рінне
«Здорове вчення: як церква зростає в любові і святості Божій» 

Боббі Джеймісон
«Місії: як помісна церква несе Євангеліє світу» 

Енді Джонсон
«Молитва: як спільна молитва формує церкву»  

Джон Онвучеква
«Спільне поклоніння: коли церква збирається як народ Божий» 

Метт Меркер
«Диякони: як вони служать і зміцнюють церкву» 

Метт Сметгерст





Благовістя:
як уся церква проповідує Христа

Мек Стайлз

136 сторінок
12,5 х 17 см
тверда палітурка

Дізнатися більше
на сайті In Lumine Media

https://ru.inlumine.org/store/blagovistya-stajz-ukr
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