


Харизма 

• Магнетична особистість 

• Особистість лідера, яка викликає 
вірність та ентузіазм.  

• У всіх нас є якості та здібності, які 
збільшують нашу харизму. 



1. Занепокоєння 

• Проявіть турботу. 

• Більше турбуйтесь про те, щоб 
змусити інших почувати себе добре, 
ніж про те, щоб вони добре думали 
про вас. 

• Ось я тут. 

• Ось ти де. 



1. Занепокоєння 
• Матв. 9:35-36 – “Обходив Ісус усі міста й 

села, навчаючи в їхніх синаґоґах і 
проповідуючи Єванґелію Царства та 
оздоровляючи всяку недугу і всяку 
хворобу. Побачивши ж людей, 
змилосердився над ними, бо були змучені і 
розкидані, наче вівці, що не мають 
пастуха.” 

• Ісус: “Я прийшов, Я побачив, Я піклувався”. 



2. Допомога 

• Досягти. 

• Харизматичні люди хочуть бачити, як 
інші отримують прибуток. 

• Вони розуміють, що вони не є дар; 
вони - просто провідник, по якому 
протікає дар. 

• Ви - їхня лінія постачання. 



3. Дія 

• Зробіть щось. 

• Ніколи не нудно. 

• “Бог підпалив мене і люди приходять 
дивитись, як я горю.” 

• Пс. 44:8 – “Бог помазав Тебе олією 
радості більше, ніж Твоїх 
співучасників.” 



4. Результати 

• Люди люблять бути в команді, яка 
перемогає. 

• Відкрийте своє покликання. 

• Розвивайте свої дари. 

• Робіть все на високому рівні. 

Кожна робота - це автопортрет 
людини, яка її зробила. Підписуйте 
свою роботу досконалістю. 



5. Вплив 
• Чому ти хочеш вести за собою інших? 

• Якова 4:2 – “Не маєте, тому що не просите. 
Просите і не одержуєте, тому що просите не 
на добро.” 

• Не про мене. 

• Успіху недостатньо; повинні перейти до 
значення. 



6. Жертва 
• “Я повинен зменшитися, щоб Він міг 

зростати.” 

• “Бог повільно мучить мене до смерті.” 

• Леонард Рейвенхілл: “Нам потрібно 
перетворити вівтар. Це місце, щоб помирати.” 

• Бог бажає добра тобі. 



6. Жертва 
• Пс. 36:4 – “Звеселися в Господі, і Він тобі 

дасть бажання твого серця.” 

• Йов. 22:21-30 – “21 Заприязнися із Ним, 
та й май спокій, цим прийде на тебе 
добро.  22 Закона візьми з Його уст, а 
слова Його в серце своє поклади.  23 
Якщо вернешся до Всемогутнього, 
будеш збудований, і віддалиш 
беззаконня з наметів своїх. 



6. Жертва 

24 І викинь до пороху золото, і мов 
камінь з потоку офірське те золото, 25 і 
буде тобі Всемогутній за золото та за 
срібло блискуче тобі! 26 Бо тоді 
Всемогутнього ти покохаєш і до Бога 
підіймеш обличчя своє, 27 будеш 
благати Його й Він почує тебе, і ти 
обітниці свої надолужиш.  



6. Жертва 

28 А що постановиш, то виповниться те 
тобі, й на дорогах твоїх буде сяяти світло. 
29 Бо знижує Він спину пишного, хто ж 
смиренний, тому помагає. 30 Рятує Він і 
небезвинного, і той чистотою твоїх рук 
урятований буде.” 



7. Мотивація 
• Ключ до мотивації людей полягає в тому, 

щоб дати їм надію у бажаному 
майбутньому. 

• Отримайте Богом дане нам бачення. 

 Розмалюйте його в яскраві кольори. 

Покажіть його крок за кроком. 

• Більшості важко отримати бачення для 
себе. 



8. Утвердження 
• Ми схильні бути тими, ким 

найважливіша людина в нашому житті 
нас вважає. 

• 2 Кор. 13 – “будуйте інших, а не руйнуйте 
їх” 

• 1 Кор. 14:12 – “Старайтеся дари мати 
подостатком на збудування Церкви.” 

• Прип. 18:21 – “Смерть і життя - у владі 
язика.” 
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