


НАСТАВНИЦТВО 



Наставництво 

• Надважливо 

• Бут. 18:18 – “Бож Авраам справді стане 
народом великим та дужим, і в ньому 
поблагословляться всі народи землі!” 



Наставництво 

• Бут. 18:19 – “Бо вибрав Я його, щоб він 
наказав синам своїм і домові своєму по собі. І 
будуть вони дотримуватися дороги 
Господньої, щоб чинити справедливість та 
право, а то для того, щоб Господь здійснив на 
Авраамові, що сказав був про нього.” 



Наставництво 

• Рідкісне 

• Викладання передає іншим знання. 
Тренування передає іншим навички.  

• Викладання дає знання. Тренування дає 
майстерність. 

• Викладання наповнює розум. Тренування 
формує звички. 



1. Час разом 

• Марк. 3:14 – “І визначив Дванадцятьох, щоб із 
Ним перебували, і щоб послати на проповідь 
їх.” 

• Це найщасливіший лист Павла. А щастя 
заразливо. Перш ніж ми прочитали десяток 
рядків, ми починаємо відчувати себе радістно 
- танець слів і вигуки захоплення мають спосіб 



проникнення всередину нас. Але щастя - це не 
слово, яке можно зрозуміти, дивлячись у 
словник. Фактично жодна з якостей 
християнського життя не може бути вивчена з 
книги. Потрібно щось на зразок навчання, 
навколо когось, хто роками старанної 
дисципліни показує нам, всією своєю 
поведінкою, що це таке. Моменти усних 
настанов, безумовно, будуть,  



але в основному учень набуває майстерності 
тоді, коли тісно пов'язаний з "майстром", 
збираючи тонкі, але абсолютно необхідні речі, 
такі як час, ритм і дотик. 



2. Заохочення 

• “Тимофій, син мій улюблений.” 

• 2 Тим. 1:6 – “З цієї причини я нагадую тобі, 
щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі 
через покладання рук моїх.” 

• Бог помістив подарунки всередині нас, і немає 
нікого кращого, ніж наставник, щоб виявити ці 
подарунки. 



3. Дисципліна 

• Євр. 12:7 – “Коли терпите кару, то робить Бог 
вам, як синам. Хіба є такий син, що батько 
його не карає?” 

• Виклик «Ціна за продаж»? 

• Бігти до друзів/дружини/чоловіка і жалітися? 

• Євр. 12:10 – “Бог дисциплінує нас для нашої 
користі.” 



4. Молитва 

• 2 Тим. 1:3 – “Пам'ятаю тебе я завжди в 
молитвах своїх день і ніч.” 

• Пов'язує серця разом. 

• Пс. 55:9 – “Помісти ж мої сльози перед Собою, 
чи ж вони не записані в книзі Твоїй?” 



5. Життєва боротьба 

• “Терпіти труднощі, як добрий воїн.” 

• “Підтримуй!” 



6. Моделювання 

• Ми навчаємо тому, що ми знаємо. Ми 
відтворюємо те, ким ми є. 

• 1 Кор. 4:16 – “Тож благаю я вас: будьте 
наслідувачами мене!” 

• “Будьте до мене подібні, браття.” 

• “Щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви 
наслідували.” 



7. Цінувати 

• 2 Тим. 1:4 – “Я бажаю побачити тебе, щоб 
наповнитись радістю.” 

• Любіть їх або їх служіння? 

• Реджі Джексон :  “По-справжньому великі 
менеджери вміють створити у професійних 
гравців відчуття, що вони краще, ніж самі 
вважають.” 



  Мр. Холланд глибоко вплинув на моє життя і 
на багатьох інших, які мені відомі. І все-таки, я 
відчуваю, що він вважає велику частину свого 
власного життя втраченною. Були чутки, що він 
завжди працював над цією своєю симфонією. І 
це мало зробити його відомим, багатим, 
ймовірно, і тим, і тим. Але мр. Холланд не 
багатий і він не знаменитий, принаймні, за 
межами нашого містечка. 



  Так що це може бути легко для нього, щоб 
вважати себе невдахою. І він буде неправий, 
тому що я думаю, що він досяг успіху далеко за 
межами багатства і слави. Подивіться навколо 
себе. У цій кімнаті немає життя, якого б ви не 
торкнулися, і кожен з нас є кращою людиною 
завдяки вам. Ми - ваша симфонія, мр. Холланд. 
Ми - мелодії та ноти вашого твору. І ми - музика 
вашого життя. 




