КОРОТКИЙ ОГЛЯД МОДЕЛІ
Лист від майбутнього лідера (Як формуються лідери)
“Я - майбутній зростаючий лідер. Ви – лідер сьогодення. Я дуже вдячний, що Бог
зробив так, що Ви стали частиною мого життя. Я дійсно Вас потребую!
По-перше, будь ласка, навчіть мене Слову Божому, оскільки Істина - це життя. Істина
може змінити моє мислення. Вона може трансформувати моє життя. Я хочу, щоб Ви
вчили мене через помазання та посвячення Святого Духа; не просто словами, але з
упевненістю та силою.
Але, будь ласка, мені потрібне не просто навчання; я би хотів, щоб Ви розділили зі
мною своє життя. Вчіть мене не лише теорії; будьте прозорими в своєму житті.
Розкажіть мені про свій духовний досвід, про перемоги, свідками яких Ви стали, і про
поразки, які Ви зазнавали. Ваші мрії, Ваші розчарування, Вашу радість, Ваш сум –
розкажіть мені про все це.
Крім того, що Ви навчаєте мене, будь ласка, по-справжньому, приймайте участь в
моєму житті. Мені треба знати, що Ви дійсно дбаєте про мене, що Ви намагаєтесь не
просто навчити мене чомусь, а потім відправити на бій як рядового солдата Вашої
армії. Будь ласка, не використовуйте мене. Мені треба знати, що Ви любите мене і
віддані мені. Покажіть мені різними шляхами цю відданість. Коли я роблю все
правильно, підтримайте мене. Коли я роблю помилки, виправляйте мене; з любов’ю та
лагідністю, виправляй мене.
Будь ласка, покладіть на мене обов’язки; обов’язки, які співвідносяться з моїм рівнем
зрілості. Деякі з них мають бути повсякденними завданнями, щоб я сформувався як
служитель. Але також доручіть мені важливі справи, що допоможуть розширити моє
бачення та прояснити моє покликання. Ретельно сплануйте ці обов’язки, щоб вони
стимулювали мене і змушували мене вчитися, зростати і шукати Бога, щоб досягти
успіху.
Після того, як я виконаю ці обов’язки, не залишайте мене; залишайтесь зі мною і
підтримуйте мене. Це стосується не лише Вас; будь ласка, допоможіть мені
налагодити інші стосунки в моєму житті. Попросіть інших зрілих братів і сестер з церкви
прийняти мене як духовного сина. Допоможіть їм дізнатися, як вони можуть змістовно і
практично прийняти участь в моєму житті. Через їх життя я побачу, що означає бути
зрілим віруючим. Я це побачу. Ти не лише навчиш мене цьому; я хочу побачити це. Я
маю це побачити!
Я хочу побачити шлюби, які, хоча і не є ідеальними - є здоровими. Через деякий час я
теж одружусь. Я хочу знати, що це означає і як це влаштовано. Ви навчили мене, що
чоловік має любити свою дружину, як Христос полюбив Свою церкву. Через те, що я
бачив присутність Святого Духа, коли Ви вчили, я був дуже зворушений і розчулений
цим; я був настільки зворушений, що плакав, коли побачив це в Писанні. Але мені все
ще треба побачити це в житті. Я зобов’язаний це побачити. Я маю це побачити в
життях навколо мене.
Мені потрібні ці люди також для того, щоб вони йшли зі мною по життю. Коли я буду
накопичувати досвід, виконувати обов’язки і стикатися з тиском, я маю знати, що я це
роблю не на одинці, що є ті, хто зараз зі мною, посвячені мені, підтримують мене,
підбадьорюють мене і моляться за мене. Саме в їхньому житті я побачу, як витримати.
Я знаю, що я маю витримати; Ви добре мене цьому навчили. Але я маю це побачити.
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Я маю бути з Вами, коли Ви будете проходити через жахливі вогненні страждання. Я
побачу, як Ви витримаєте. Саме так я це запам’ятаю. Саме так я це дійсно зрозумію.
Тому, будь ласка, візьміть мене з собою колись. Дозвольте мені подивитися на те, як
Ви поводитесь як лідер. Мені подобається те, чому Ви вчите, але я хочу побачити, що
Ви це насправді робите!
Оскільки Ви крокуєте зі мною по життю, і ми разом працюємо, я більш глибоко засвою,
що означає бути лідером. Я буду спостерігати за Вами, коли Ви приймаєте складні
рішення в складних ситуаціях. Я буду спостерігати за Вами, як Ви молитесь за людей,
якім Ви служите, а також, коли Ви будете плакати через цих людей. Я буду з Вами,
коли Ви терплячі з людьми. Я буду з Вами, коли Ви виправляєте того, хто був
неправий. Саме так я навчусь робити це сам.
Коли Ви звертаєтесь до мого життя, допоможіть мені побачити задум Божий для мене і
дайте мені завдання. Постійно шукайте нагоди знайти для мене справу. Ніколи не
дозволяйте мені залишатися бездіяльним. Не дозволяйте мені сидіти на відстані і
мовчати. Покличте мене, скажіть “Гей, йди до мене, синку! Зверніться до Божого
бачення. Подивіться, що робить Господь, і що Ви можете зробити, перебуваючи в
Ньому. Будь ласка!” Підтримайте покликання мого життя. Підтвердить, що Бог має для
мене чудовий план. Завжди будьте попереду мене, закликайте мене, “Нумо! Ти можеш
це!” Коли я відповідаю, “Ні, я не можу”, скажіть, “Так, ти можеш”. Підтримуйте мене.
Дозвольте мені приймати виклики. Потім відправте мене це зробити, разом з іншим,
хто оточує мене.
Будь ласка, з’єднайте мене свідомо з тими, хто оточує мене, з партнерами по служінню
і командами. Мудро з’єднайте мене з іншими людьми, які будуть доповнювати мене,
як Боже творіння. Іноді Ви маєте навмисно з’єднувати мене з людьми, з якими у мене
будуть конфлікти. Ми будемо незгодні один з одним, буде конфлікт. А потім я буду
почуватися погано. Я помічу, що Ви спостерігаєте за мною під час таких конфліктів, я
буду почуватися наче я Вас підвів. Але потім я побачу, що Ви не є засмученим. Ви
звернетесь до мене з турботою і любов’ю. Ви скажете, “Агов, ну що! Давай розберемо
цю ситуацію. Є деякі проблеми в твоєму житті, чи не так? І ці відносини, ці обставини,
оголили найгірше. Нумо, розберемось в цьому”
В минулому, я боявся допускати будь-кого до моїх глибинних таємниць, але у нас
сформувались міцні стосунки. Я знаю, що Ви за мене, я знаю, що Ви віддані мені.
Поступово, я почну вам потрохи відкриватися. Ви будете молитися зі мною і
спостерігати за складними моментами мого життя. Ми разом будемо долати
проблеми. Лагідно Ви спонукаєте мене пробачити тих, хто скривдив мене. Ви
проведете мене через визволення від гіркоти і болю. Ви допоможете мені зрозуміти
конфлікт, який стався у мене в стосунках, щоб ці стосунки не викликали проблем з
моїм серцем; Ви допомогли мені вивести ці проблеми на поверхню. Коли Ви
допоможете мені в цьому, я більше зрозумію, як Бог поводиться зі мною в важкі
моменти життя. Він допомагає мені пройти через вогонь. Я буду пам’ятати, що Ви
навчили мене цьому на прикладі 1 Послання Апостола Петра; зараз я використовую це
в своєму житті. Інші духовні матері і отці будуть лагідно підгодовувати цю прозорість і
чесність в моєму житті.
Проходячи через все це, підкоряючись Істині, підкоряючись Богові, через ці глибокі,
живильні, дбайливі відносини, які стимулюють підзвітність, серед викликів, складних
проблем і тиску в житті, Бог змінить мене. Я відчую себе більш вільним. Я зрозумію, що
я вивчаю справжню сутність християнського життя. Я вивчу, що є дійсною сутністю
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лідерства. Не просто доктрина. Не просто якісь “вісім пунктів”, які, як хтось сказав,
дуже важливі. Я дійсно зрозумію це. Я побачу це. Я буду змінюватись. Мене буде
змінювати Істина Слова, силою святого Духа, в люблячій і відповідальній родині, яка
питає мене, коли я накопичую глибокий та складний досвід життя. Я знаходжу Бога.
Я побачу Його у вашому житті, і в житті інших, хто мене оточує, хто відданий мені. Я
навчусь, як молитися, тому що я спостерігаю, як Ви молитесь. Я буду спостерігати, як
Ви прославляєте Бога. Саме таким чином я навчусь, що це означає - прославляти
Бога. В Слові я побачу чудове одкровення, що я створений, щоб прославляти Його. Я
це зрозумію. Я це зроблю, тому що Ви будете підбадьорювати мене. Я буду знати, як
це зробити, тому що я бачив, як Ви це робите. Після того, як я це зроблю, Святий Дух
ще більше змінить мене. Я пізнаю Його. Я навчусь, як звертатися в своєму серці до
Нього, шукати Його, бачити Його, знати Його. Я буду знати Бога. І я буду також
дотримуватись правильної доктрини про Бога.
Я дізнаюсь, що означає бути другом, тому що у мене є друзі. Вони будуть любити мене
і залишаться відданими мені навіть коли я поводжусь погано. Вони завжди будуть
готові прийти на допомогу. Вони не відкинуть мене. Ви будете готові прийти на
допомогу. Потім я почну розуміти, що Ви вчили мене, що Бог говорить, що Він ніколи
не покине мене. Я нарешті почну розуміти те, чому Ви вчили мене на прикладі Осії, що
навіть незважаючи на те, що дружина Осії була невірною, він залишився їй вірним. І
Бог сказав Своєму народу: “Ось як Я відношусь до вас. Я ніколи не покину вас”. Я буду
пам’ятати, як Ви навчали мене, в цей час моє серце раділо, і знову, я відчував таку
чудову присутність Бога, що я плакав під час навчання. Але зараз я побачу це більш
ясно, більше багато, оскільки я бачу, що Ви це робите. Я зрозумів Писання, але я не
був впевнений, як це виглядає в житті. Як це буде відбуватися? У мене було багато
питань. Але зараз Ви дали відповідь на мої питання, не просто в своїй науці, а в
своєму житті. Завдяки тому, що я бачу це, я вже знаю. Я думав, що все знаю, і щось я
дійсно знав. Але зараз я це твердо знаю. Це змінило мене.
В усі важкі часи, я не буду одинаком; Ви будете зі мною. Я знаю, що мені достатньо
Вам лише подзвонити. Якщо я прийду і постукаю Вам у двері, Ви відчините мені. Але
не тільки коли я прийду до Вас, але Ви прийдете також і спитаєте з мене. Навіть в
часи, коли я захочу втекти, коли я захочу сховатися, Ви не дозволите мені. Ви не
будете мені диктувати, але Ви звернетесь до мене впевнено. Ви скажете: “Добре!
Давай розберемо цю проблему, давай разом все виправимо. Ти можеш це подолати.
Разом давай звернемось до Бога. Серед проблем і тиску, разом давай піднімемо очі до
Бога, щоб побачити Його руку в твоєму житті”.
Я засвою, що означає працювати з людьми, спостерігаючи за вами. Я засвою, як
працювати з приємними людьми. Я засвою, як працювати з важкими людьми. Я
засвою, що означає мати здоровий шлюб, оскільки Ви свідомо запросите мене
подивитися, що дійсно відбувається в шлюбі. І коли я буду думати, що знайшов собі
дружину, Ви допоможете мені. Ви також познайомите мене зі зрілими парами, і вони
відкрито розкажуть нам про своє життя і свої проблеми.
Я зрозумію, що все сміття і мирські речі в моєму житті відпадуть. Мене змінить Істина.
Мене змінить робота Святого Духу. Я буду змінюватися в громаді, що оточує мене
любов’ю, з якою ми будемо разом накопичувати досвід, переносити страждання і
виклики життя. Бог збудує справжню святість в моєму житті, зробить мене цілісною
людиною, не просто людиною, що знає правильні слова, що знає, як правильно діяти,
коли бачать інші, але справді цілісною людиною, оскільки Ви глибоко попрацювали в
моєму житті. Вас не задовольняли поверхневі речі. Ви створили умови, які дозволили
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мені продемонструвати, що дійсно є в моєму серці. І коли все це вийшло на поверхню,
Ви були зі мною, допомагаючи мені все це зрозуміти відповідно до Істини Слова
Божого, допомагаючи мені підкоритися Йому, віддати все Господу, і відкрито прийняти
Його благодать, не просто дізнатися про Його благодать, але дійсно прийняти її. Щось
в мені змінилося; в середині, в моєму серці, народилась справжня цілісність. Я знаю, я
не є досконалим. Я знаю, я не буду досконалим, тому що, коли я дивлюсь на Вас, я не
бачу досконалості. Тому я знаю, у мене не буде по-іншому. Але я знаю, що впораюсь,
тому що бачив ще в Вашому житті.
Я хочу бути як Ви. Коли я бачу, як Ви шукаєте Бога для себе і для церкви, коли я бачу,
як Ви це робите, моє серце стискається, тому що я бачу як стискається Ваше серце. Я
побачу Вашу пристрасть, Ваше бачення. Коли я побачу жертовність в Вашому житті, як
тільки я побачу це, це спонукає мене бути готовим до жертв. Коли я побачу Вашу
любов до грішників, відображення серця Ісуса, моє серце зміниться.
Я побачу, як Ви сприймаєте складні речі навколо себе, весь комплекс того, що
відбувається у Вашому житті і служінні. Я побачу, що Ви не збентежені. Ви сприймаєте
усі ці складнощі зі смиренням і ще більше починаєте шукати Лиця Божого. Я побачу, як
Ви це робите. Я буду за Вами спостерігати. Я побачу, як Ви сприймаєте всю цю
складну ситуацію, а потім приймаєте рішення і говорите: “Ось в цьому напрямку ми
будемо рухатись”. Керовані святим Духом, Ви визначите чіткий напрямок. Це вразить
мене. Я запам’ятаю це на все своє життя. Я навчусь робити так само, навіть не
розуміючи, що я цьому вчуся. Я буду потрапляти в складні ситуації, і моєю першою
відповіддю буде звернення до Бога, тому що саме так робили Ви. Я побачу, як Ви це
робите багато разів. Навіть не усвідомлюючи це, я буду робити те саме. Якось Ваше
вміння думати стратегічно і приймати рішення перейде й мені. Я напрацюю це вміння
думати. Не лише думати, але і діяти. Я побачу, як Ви це робите. Я спостерігав за Вами
багато разів, коли більшість a чоловіків та жінок були б паралізовані нерішучістю. Але
Ви брали на себе відповідальність. Ви не обирали легкий вихід. Ви брали на себе
відповідальність не зважаючи на складність і, іноді, ціну. Я побачу, як Ви це робите
багато разів. Я не усвідомлював, що коли я спостерігав за Вами, це на мене теж
впливало. Я буду робити те саме, тому що завдяки Вашому навчанню Ви змінили
мене. Наближаючи мене до Бога знову і знову різними шляхами, Ви змінили мене.
Своїм прикладом і завдяки спілкуванню з Вами, Ви змінили мене, коли йшли поряд зі
мною через складнощі та виклики в моєму житті.
Потім я помічу, що Ви надали мені можливість, щоб я служив іншим таким самим
чином, щоб я став їм тим, чим Ви стали для мене.
Одного дня, раптово, я зрозумію, що люди шукають від мене лідерства. І я зрозумію,
що Бог вирощував мене, щоб вести Його людей і служити їм. Через інші життя навколо
мене, через Його присутність, Своїм Словом, через досвід життя, Бог змінив мене,
підготував мене, сформував мене. Я ніколи не буду ідеальним, але зараз я впораюсь.
Я можу бути лідером. Я сформувався – добре сформувався.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Детальний опис моделі, дивіться: Здорові лідери: лідерство, що спирається на
Святого Духа #2 і Формуємо лідерів: лідерство, що спирається на Святого Духа #4
Малкольм Уеббер.
LeaderSource SGA
513 South Main St., Suite 2.
Elkhart, IN 46516

Tel: +1 844 532 3371

4

Email: info@leadersource.org
Website: www.leadersource.org

