«Ця невелика книга є надзвичайно потужною. Заглиблюйтеся в її
зміст — і ще протягом багатьох років відчуватимете її дію».
Константин Р. Кемпбелл,
професор-дослідник Нового Заповіту
Євангельської богословської школи св. Трійці
«Вірна проповідь та навчання не тільки, як об’єктивом камери,
зменшують фокусну відстань та показують певний текст, але й збільшують цю фокусну відстань та розглядають сюжетну лінію всієї Біблії.
Нік Роарк і Роберт Клайн вказують на те, що біблійне богослов’я має
важливе значення для церкви, проповіді й життя. Вони розглядають
велику картину Святого Письма й вказують нам на деякі помилки,
яких зазвичай припускаються люди. Це дуже корисний ресурс для
пасторів, учителів та простих віруючих людей».
Томас Шрайнер,
професор тлумачення Нового Заповіту
Джеймса Б’юкенена Гаррісона, професор біблійного
богослов’я Південної баптистської богословської семінарії
«Я люблю біблійне богослов’я, але не завжди люблю книги з біб
лійного богослов’я. Занадто часто вони написані виключно для спеціалістів, так що більшість віруючих просто їх не читають. Ця
книга є винятком. Автори не лише визначають, відстоюють та описують біблійне богослов’я, але й роблять це так, що воно стає доступним і зрозумілим. Ця книга проста, хоч і говорить про складні поняття, стисла, але змістовна, і теоретична, однак пропонує практичні
приклади біблійного богослов’я. Вона є і закликом займатися біблійним богослов’ям, і посібником для того, щоб робити добре. Я завершив її читання з глибшим бажанням бачити Ісуса в Слові та допомагати членам моєї церкви робити те саме».
Чак Лоулесс,
декан докторантури та віце-президент з духовного становлення
Південно-східної баптистської богословської семінарії,
автор книги «Духовна війна: біблійна істина
для перемоги та зодягання в броню»

«Кожен, хто в наш час тлумачить Біблію, використовує біблійне
богослов’я, щоб зрозуміти її текст та виголосити христоцентричне
послання. Роарк і Клайн надзвичайно чітко та зрозуміло пояснюють,
як біблійне богослов’я допомагає церкві й пасторам зрозуміти та проголосити велику історію Писання».
Авґустус Лопес,
пастор Першої пресвітеріанської церкви, Гоянія, Бразилія
«Оце так! Ця коротка книга містить у собі бібліотеку мудрості для
розуміння біблійного сюжету та вірного навчання Слова! Автори зробили всім нам велику послугу, вивівши складні біблійні поняття та зробивши їх простими, зручними й такими, які легко передавати іншим.
Це книга, яку ви захочете подарувати всім вчителям недільної школи,
дати кожному, хто бажає стати пастором чи місіонером. Вчителі Біблії
часто з добрими намірами йдуть легким шляхом, вириваючи текст
з його контексту та виносячи з нього “практичний урок”, але при цьому
вони пропускають більшу тему, славну центральну частину цього тексту. Ця книга — чудовий інструмент для того, щоб я як місіонер рухався правильним шляхом та навчав новонавернених, як вивчати Слово та
навчати його. Цю маленьку книгу варто перекласти багатьма мовами!»
Девід Л. Фрейзіер,
виконавчий директор міжнародної організації
«Спорядження служителів», автор книги «Розумна місія»
«Ця коротка книга чітко, вірно та просто пояснює важливі богословські поняття. Вона ідеально відповідає запитам тих людей у церкві, для кого глибоко наукова книга є викликом, але які хочуть зрозуміти здорове богослов’я та біблійні поняття, необхідні для того, щоб
добре навчати Євангелія. Це — чудовий ресурс, і я не можу дочекатися, щоб порекомендувати цю книгу моїй команді жіночого служіння».
Абі Берд,
колишня місіонерка на Балканах, учителька Біблії
у Фонді Чарльза Симеона, диякон жіночого служіння
Баптистської церкви Лаудон-Веллі, штат Вірджинія

«Віруюча людина визначається своєю вірністю, і віруючому
обов’язково потрібно знати, як бути вірним Слову Божому, нашому
вічному Авторитету. Через пояснення й приклади книга Ніка та Роберта просто й корисно вказує віруючим на те, як правильно зрозуміти окремі біблійні тексти, завжди пам’ятаючи про велику картину
того, що Христос є початком і кінцем усього Писання. Я настійно
рекомендую її як неоціненного супутника будь-якого віруючого, що
бажає почути слова: “Гаразд, рабе добрий і вірний!”»
Ндаґі Джоб Ґоші,
місіонер — засновник церков у різних країнах світу
«Біблійне богослов’я — тема, яку часто ігнорують, попри те, що
вона є необхідною для розуміння всієї Біблії. Автори цієї чудової книги усвідомлюють, наскільки важливою є ця тема для осмислення сюжетної лінії історії відкуплення. Якщо ви шукаєте ресурс, який доб
ре пояснює та застосовує біблійне богослов’я, то ця книга саме для
вас. Вона біблійна, добре написана, проста для розуміння, практична,
стисла, але не поверхнева, наповнена інформацією та надзвичайно корисна для проповіді й пасторського служіння. Я вражений, наскільки
ґрунтовні настанови вмістилися в таку невелику книгу».
Мігель Нуньєз,
старший пастор Міжнародної баптистської церкви Санто-Домінго,
президент і засновник «Служіння мудрості та доброчесності»
«Нік і Роберт здійснили дещо рідкісне в цій галузі. Вони чітко пояснили суть біблійного богослов’я, не занадто спрощуючи сам процес. Кожному християнину будуть корисні численні приклади того,
як усвідомлене біблійне богослов’я змінює те, як ми читаємо Біблію,
застосовуємо та навчаємо її. Це точна мапа дороги в Еммаус, де відкриття Христа у всьому Писанні приносить радість серцю».
Чіп Буґнар,
автор книги «Благодать за завісою»
«У цій книзі, наповненій потужними ілюстраціями з поясненнями, Роарк і Клайн переконливо стверджують: якщо кожний

віруючий побачить, як уся сюжетна лінія Біблії говорить про Ісуса
Христа, це допоможе віруючій людині служити Йому відповідно до
призначення Бога. Прочитайте цю книгу й переконайтеся самі! Словосполучення “біблійне богослов’я” може створити враження, що це
підручник лише для семінарій або для підготовки пасторів. Але ця
книга для кожного християнина. Ми мусимо її прочитати, бо всі має
мо бути доморядниками Церкви Христа».
Конрад Мбеве,
пастор Баптистської церкви Кабвати,
ректор Африканського християнського університету,
Лусака, Замбія
«Спроба об’єднати в одне ціле різні історичні епохи та літературні
жанри шістдесяти шести книг Святого Письма може видатися важким
завданням. У цій надзвичайно читабельній та практичній книзі Роарк
і Клайн допомагають нам побачити, що це непросте завдання може
бути не таким уже й складним. Бо, як каже Ісус, усе Писання свідчить
про Нього. Авторів слід похвалити за те, що вони написали цю книгу,
щоб допомогти вчителям Біблії та їхнім учням зрозуміти суть Божого
Слова та захистити нас усіх від неправильного його застосування до
нашого життя та життя наших церков».
Шон Д. Райт,
професор історії церкви Південної баптистської
богословської семінарії, пастор, відповідальний за розвиток
лідерства Баптистської церкви Кліфтона, Луївіль
«Як пресвітер церкви, розташованої в місцевості, де пересікаються найбільше шляхів цього світу, я прагну спорядити християн, які
повернуться в непрості місцевості, де часто стикатимуться з переслідуваннями та неправдивими вченнями. Біблійне богослов’я є важливим інструментом, щоб допомогти християнам захищати й проголошувати Євангеліє. Я надзвичайно вдячний за цю книгу та щиро
радію, що вона використовується для зміцнення церков у всьому
світі. Книга вражає ідеальним співвідношенням ширини і глибини,

легко перекладається в культурному та мовному контекстах і допоможе всім християнам краще бачити, святкувати й передавати
Євангеліє».
Ендрю Ґізінський,
пресвітер Євангельської церкви РАХ, Рас-ель-Хайма,
Об’єднані Арабські Емірати
«Мене як пастора часто просять порадити коротку книгу про
сюжетну лінію та єдність біблійного оповідання, зосередженого на
розп’ятому й воскреслому Господі Ісусі Христі. Відтепер ця книга —
моя відповідь на це питання. Але вона робить дещо більше, ніж просто описує біблійне богослов’я. Вона показує читачеві, як цей предмет,
часто нехтуваний у нашому тлумаченні Святого Письма й церковній
практиці, може вберегти нас від численних помилок».
Лі Тенкерслі,
пастор церкви «Корнерстон ком’юніті», Джексон, Теннессі
«Я шукав книгу про біблійне богослов’я, яку зможу впевнено запропонувати будь-кому в моїй церкві. Нарешті я її знайшов. Ця книга — відповідь на мої молитви».
Джейсон Мейєр,
пастор, відповідальний за проповідь та бачення
Баптистської церкви «Віфлеєм», Міннеаполіс
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Присвячується
святим Баптистської
церкви «Франконія».
Божою милістю,
любімо Христа над усе
та проголошуймо Його
з усього Писання

ПЕРЕДМОВА ДО СЕРІЇ

Чи вважаєте ви, що допомога в розбудові здорової церкви 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). Бачите, звідки запозичено цю думку?
Незалежно від того, хто ви — член церкви чи її лідер, — книги із серії «Будуємо здорові церкви» покликані 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 невелику, написану доступною мовою книгу на кожну із тем, які
Марк Девер називає дев’ятьма ознаками здорової церкви. Це книги про роз’яснювальну проповідь, біблійне
богослов’я, Євангеліє, навернення, благовістя, членство
в церкві, церковну дисципліну, учнівство й духовний ріст,
церковне керівництво. Інші книги серії присвячено здоровому вченню, місії, молитві та спільному поклонінню.
11

Передмова до серії

Помісні церкви існують для того, щоб показувати
всім народам славу Божу. Ми виконуємо це призначення, 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 єдності. Молимося, щоб книга, яку ви тримаєте в руках, вам
у цьому допомогла.
З надією — Марк Девер і Джонатан Ліман,
редактори серії

1

ПОТРЕБА
В БІБЛІЙНОМУ БОГОСЛОВ’Ї

ПОБАЧИТИ СУТЬ ІСТОРІЇ
Коли я (Нік) навчався в початковій школі, один із моїх
однокласників зробив огляд книги К. С. Льюїса про чотирьох дітей, Великого Лева, Білу Відьму та прихований
чарівний світ, куди можна було потрапити через шафу.
Та розповідь мене зачарувала. Тож я придбав собі «Хроніки Нарнії» та із задоволенням прочитав. Але лише через багато років після мого навернення я зрозумів, що
пропустив очевидний намір автора направити своїх читачів до Ісуса.
Тому цілком можливо прочитати історію, визнати
досить цікавою та повністю пропустити її суть. Буває,
що ви занадто зосереджуєтеся на пейзажі або на другорядних персонажах. Чи повільно читаєте, лише кілька
абзаців за раз або пропускаєте певні уривки. Можливо,
ви навіть намагаєтеся скласти сюжет або загальну думку історії з різних її частин, що не пов’язані між собою.
Якщо ви робите щось подібне, то, найпевніше, неправильно зрозумієте історію, її героя та основні теми.
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Біблія — це історія, яку надихнув Бог. Вона складається з цілого зібрання оповідей, пісень, поетичних творів, мудрих висловів, Євангелій, листів та есхатологічної
літератури. Вони разом розповідають правдиву історію
про діла Бога, які спасають людство. Біблія складається
з шістдесяти шести книг, написаних різними авторами,
яких надихнув Святий Дух. Він використав їхні унікальні особистості та контексти, щоб створити для нас канон Святого Письма з його єдиною головною суттю та
сюжетною лінією.
Християни визнають Божественний авторитет Біблії.
Вони роками щодня читають і вивчають її. Але багато
хто пропускає її суть. Ісус звертається до таких людей
в Євангелії від Івана 5:39, 40: «Дослідіть но Писання, бо
ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать
про Мене! Та до Мене прийти ви не хочете, щоб мати
життя».
Можна шанувати Святе Письмо, проте неправильно
читати й застосовувати його, не помічаючи великої картини, яку створив Бог. На щастя, Автор Біблії залишив
нам декілька зрозумілих підказок щодо суті Його історії.
Ось одна з головних підказок від самого Ісуса Христа:
І промовив до них: «Це слова, що казав Я до вас, коли
був іще з вами: потрібно, щоб виконалось усе, що про
Мене в Законі Мойсеєвім, та в Пророків, і в Псалмах написане». Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. 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
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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»
(Лк. 24:44–49).

Ісус в цьому тексті пояснює дві речі. По-перше, Він
робить приголомшливу заяву, що весь Старий Заповіт —
від П’ятикнижжя до пророків та псалмів — насправді
був написаний про Нього. Інакше кажучи, Ісус ідентифікує Себе як обіцяного Месію. По-друге, Він говорить,
що Його послідовники будуть свідчити про це всім народам у всіх місцях.
Якщо сказати простіше, то ви не зрозумієте історію Біблії, якщо не побачите, що вся вона про Ісуса! Від
Буття до Об’явлення Ісус є головним героєм і суттю історії. Навіть більше: ви не зрозумієте, хто такий Ісус,
якщо не зрозумієте більшу історію, яка говорить про
Нього! Ісус є ключем до тлумачення всієї Біблії. А це означає, що уважний читач Біблії побачить Його на початку, у середині та в кінці цієї історії.
Бог відкрив нам у Біблії цілі Царя, плани Царя та
обітниці Царя. Коли вони здійснюються в історії людства, нам потрібно звертати увагу на цю історію та читати її так, як говорить нам Ісус. Божа історія — це велична історія. Насправді найвеличніша з усіх, і центром
її є Його план відкуплення людини та діло Ісуса Христа.
Але щоб вірно читати Біблію, нам потрібні відповідні
інструменти. Дисципліна біблійного богослов’я є одним
із таких корисних інструментів.
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1. Біблійне богослов’я допомагає з’ясувати головне
призначення Біблії. Деякі люди підходять до Божого Слова так, ніби це збірка незалежних одна від одної історій,
набір порад або навіть універсальна кулінарна книга
з рецептами для «доброго життя», розкиданими в шістдесяти шести книгах. Але ці підходи не можуть вказати
на центральну мету Святого Письма.
У Біблії триєдиний Бог пояснює, хто Він, який Він,
як Він Своїм Духом і через Свого Сина, Царя Ісуса Христа, працює протягом історії та як ми маємо прославляти Його в цьому світі. Біблійне богослов’я допомагає
нам зрозуміти цю головну мету. Коли ми дивимося на
кожен текст Писання у світлі всієї Біблії, то розуміємо,
як кожна її частина пов’язана з Ісусом.
2. Біблійне богослов’я допомагає захищати та скеровувати Церкву. Щоб правильно читати Святе Письмо,
потрібно знати, де місце кожної книги в його всеосяжній
оповіді. А знання всеосяжної оповіді допомагає нам читати і точно розуміти будь-яку подію, персонаж та урок,
які поступово відкриваються в Божому Слові. Розуміння
всієї історії Писання прояснює, хто такий Ісус Христос
і що таке Його Євангеліє.
Бог пообіцяв спасти людей з кожного племені, нації та язика для Своєї слави через Свого Сина та Своїм Духом. Ці відкуплені люди є членами Христового
тіла — Церкви. Якою має бути та що має робити Церква
Ісуса Христа? Ісус сказав Своїм послідовникам — тим,
хто покаявся у своїх гріхах і довірився Йому: Писання
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свідчить, що «проповідувалось покаяння, і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши»
(Лк. 24:47). Отже, проголошення Ісуса Христа має лежати в основі місії Церкви, щоб вона навчила всі народи. Таким чином, біблійне богослов’я вберігає Церкву
від смертельної помилки проголошення неправдивого
євангелія та спрямовує до того, щоб дотримуватися проголошення істинного Євангелія як центрального у своїй
місії у світі для Божої слави.
3. Біблійне богослов’я допомагає нам в благовісті. Щоб
ділитися Доброю Звісткою з тими, хто незнайомий із
християнством, потрібно набагато більше пояснень, ніж
«Чотири духовні закони» або «Римський шлях»1. Спочатку людям потрібно зрозуміти, що християнський
світогляд супроводжується повною зміною мислення.
У нашому благовісті ми маємо починати з Бога та творіння, щоб показати, що пішло не так. Далі ми можемо
простежити те, що Бог робив протягом історії. Це допоможе зрозуміти, чому Він послав Ісуса та чому це є
важливим сьогодні. Тільки тоді, коли у відповідному
контексті люди правильно зрозуміють ці минулі події,
вони зможуть побачити те, що Бог робить безпосередньо нині й що Він робитиме в майбутньому.

«Римський шлях» — спосіб благовістя, у якому використовують
вірші Послання до римлян (Рим. 3:10, 3:23, 5:12, 6:23, 5:8, 10:9, 10,
10:13). — Прим. ред.
1
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4. Біблійне богослов’я допомагає нам читати й розуміти Біблію та навчати її так, як заповів Ісус. Сам
Ісус говорить у Євангелії від Луки 24, що він є ключем
до тлумачення Святого Письма. Тож якщо ми не можемо прочитати та зрозуміти Святе Письмо так, щоб воно
вело нас до Ісуса, то пропустимо суть Біблії і в результаті навчимо інших припускатися тієї самої помилки.
КОЛИ ЦЕРКВИ НЕ РОЗУМІЮТЬ СУТІ
Як наслідок, нерозуміння суті біблійної історії спричиняє виникнення неправдивих євангелій та неправдивих церков. Розглянемо декілька прикладів подібних помилок, уникнути яких нам допомагає біблійне
богослов’я.
Церква євангелія процвітання
Хочемо познайомити вас із Джонатаном. Він щодня читає Біблію та часто молиться, але жодного разу не прочитав усієї Біблії повністю. Якщо заглянете в його Біблію,
то знайдете обведені вірші в Старому Заповіті та підкреслені сторінки в Новому.
Його дружина Ребека знає напам’ять велику кількість біблійних віршів й один за одним навчає тих віршів своїх дітей. Джонатан, Ребека та їхня молода сім’я
ходять у помісну церкву в їхньому місті в Африці (хоч
це може бути Азія, Європа чи Америка). Коли я попросив Ребеку процитувати мені деякі з віршів, які вона вивчила напам’ять, то розпочала вона з Євангелія від Марка 11:24: «Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві
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попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам». Потім
вона сказала: «Так робив Авраам, і я так роблю».
Занепокоївшись, я (Роберт) вирішив звернутися до
одного з її пасторів. Коли запитав у нього, що він уважає головним посланням Біблії, то відповідь була така:
«О, це просто. Бог послав Ісуса, щоб дарувати життя
з достатком усім, хто повірить. Якщо ми тільки маємо
віру, то Бог дарує нам це життя з усіма багатствами та
благословеннями, яких заслуговує Ісус. Ми можемо закликати собі благословення, коли молимося з вірою, як
це робив Авраам».
Церква громадянського євангелія
Відвідуючи деяких віруючих в іншому місті, цього разу
вже в Сполучених Штатах, я (Роберт) попросив їх поділитися, яким є послання Біблії. Їхні відповіді були приблизно такі:
Америка — це християнська нація, обрана Богом, як
Ізраїль, «місто, що стоїть на верховині гори». Бог благословив цей народ, але, як сказано в Другій книзі хронік 7:14, якщо «впокоряться люди Мої, що над ними
кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я
Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю
з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край!»

Вони продовжували:
Бог і країна — ось головне в нашій церкві. Ця країна
має бути християнською нацією, але нині нам сказали,
що ми не можемо вішати Десять заповідей на стінах
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державних шкіл! Якби американці просто були добрими, моральними людьми, такими як Авраам, Мойсей
та Давид, то ми б всі процвітали та насолоджувалися
безпекою та затишком Божого благословення.

Церква як благодійна їдальня
Джон нещодавно переїхав у місто, де допомагає мережі
церков, що служать бідним. Його основне завдання —
управління запасами їжі. Церква Джона бажає виконувати повеління Біблії: «чинити правосуддя, і милосердя любити, і з Богом твоїм ходити сумирно» (Мих. 6:8).
Джон визнає, що наголос учення його церкви, безумовно, більше на тому, що ми мусимо робити для Бога, ніж
на тому, що Бог зробив для нас у Христі. «Ми маємо
жити з метою полегшити страждання, де б ми не перебували, — говорить Джон. — Годування “малих цих” —
це те, чим ми знані як церква. Що в цьому поганого?»
Церква, що стверджує аморальність
Загалом біблійне богослов’я допомагає вірним послідовникам Христа розпізнавати та спростовувати помилкові
тлумачення Святого Письма, що суперечать загальній
історії Біблії. Сінтія — молода студентка з християнської сім’ї. Її завжди вчили Біблії, і вона добре знає історію її великої картини. Вона навіть цілий рік вивчала грецьку мову Нового Заповіту. Світогляд Сінтії суто
християнський, але останнім часом вона розгубилася,
бо зустрічає дуже добрих, щедрих і люблячих християн,
які є геями.
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«Як Біблія може бути проти таких людей?» — дивується вона.
Вона читає статті біблійних учених, які ставлять під
сумнів переклад ключових текстів, що традиційно використовують для пояснення того, чому гомосексуальна
поведінка є гріховною, і запитує: «Оскільки в Біблії немає віршів, що прямо забороняють одностатеві шлюби,
що робити, якщо дві жінки дійсно люблять одна одну?»
ВИСНОВОК
Це лише декілька проблем, які біблійне богослов’я допоможе вирішити християнам та помісним церквам.
Є і багато інших. Далі, читаючи цю книгу, ми побачимо,
як біблійне богослов’я допомагає нам правильно зрозуміти історію, поставивши Царя Ісуса на початку, у центрі й у кінці єдиної істинної історії Біблії.
Але ми забігаємо наперед. Почнімо з відповіді на запитання: що таке біблійне богослов’я?

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Роз’яснювальна проповідь.
Біблійне богослов’я.
Біблійне розуміння Євангелія.
Біблійне розуміння навернення.
Біблійне розуміння благовістя.
Біблійне розуміння членства в церкві.
Біблійні принципи церковної дисципліни.
Увага до учнівства й духовного зростання.
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.

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

Біблійне богослов’я:
як церква вірно проповідує Євангеліє
Нік Роарк і Роберт Клайн
152 сторінки
12,5 х 17 см
тверда палітурка
Дізнатися більше
на сайті In Lumine Media

