


Веселий маленький хлопчик вийшов на поле в 
бейсболці. В одній руці він ніс м’яча, а в іншій - биту. 
Його обличчя мало вигляд величезної впевненості. 
Утримуючи свою биту, він кинув м'яч у повітря, 
кажучи: "Я найкращий відбиваючий у світі!" Потім 
він розмахнувся і мимо. "Перший удар", - сказав він. 
Він підняв м'яч, оглянув його, а потім знову кинув 
його в повітря. Коли він розмахнувся, він повторив: 
"Я найкращий відбиваючий у світі". Він ще раз 
промахнувся. "Други удар", - сказав він.  



Цього разу він зупинився, щоб перевірити свою биту, 
щоб переконатися, що в ній немає дірки. Потім він 
взяв м'яч, поправив бейсболку і втретє кинув м'яч у 
повітря. Він повторив знову: "Я найкращий 
відбиваючий у світі", розмахнувся всією своєю силою 
- і непопав у третій раз поспіль. Після цього більшість 
хлопчиків можуть бути розчаровані цим, але цей 
хлопець сказав: "Вау! Я найкращий подаючий у 
світі!" 

Подаючий - особливий гравець в команді. Його завдання 
так подати м'яч, щоб відбиваючий не зміг його взяти. 



Вірність  



“Я дійсно хочу, щоб 

__________, але я не 

хочу підкорятися 

процесу необхідного 

для цього.” 



Євген Петерсон 

• Послання 

• “Послух протягом довгого часу у тому ж напрямку: 
Наставництво у миттєвому суспільстві” 



Вірність - 

це слухняність 

протягом довгого часу у 

тому ж напрямку. 



#1 – Бог навіки вірний. 

• Не те, що ми виробляємо  

• Частина характеру та природи Бога 

• Плач Єремiї 3:22-23 – “То милість Господа, що ми 
не щезли, бо милосердя Його не виснажилося. 
Воно оновлюється щоранку; велика вірність Твоя!” 



“Велика вірність Твоя, Боже, 

мій Батько. Немає тіні або 

зміни в Тобі. Ти не змінюешся, 

Твоє милосердя не 

закінчується. Яким ти був, Ти 

будеш вічно.”  



“Прощення гріха і мир, який 

перебуває. Твоя велика 

присутність, щоб підбадьорює 

і веде, Сила на сьогоднішній 

день і яскрава надія на 

завтра. Благословення все 

моє, з десятьма тисячами 

поруч.”  



“Велика вірність Твоя! Велика 

вірність Твоя! З ранку до ранку 

я бачу нові милості. Все, що я 

потребував, забезпечила Твоя 

рука. Велика вірність Твоя, 

Господи, до мене!” 



У житті ніколи не 

було моменту, де 

Він не був вірним 

нам. 



Євген Петерсон 

Помилка, яку ми так часто 
робимо - це думати, що 

інтерес і турбота Бога про нас 
змінюється в залежності від 

нашої духовної температури. 



#2 – Вірність необхідна і 

нагороджується. 
• Протилежний напрямок 

• Очікувана  



#2 – Вірність необхідна і 

нагороджується. 
• Об'явлення 2:10 – “Будь вірний до смерти, і Я тобі 

дам вінця життя!”  

• Вірність може нам коштувати всього. 

• Бог винагородить нас за нашу вірність. 



#2 – Вірність необхідна і 

нагороджується. 
• В захваті на початку 

• Кинути, коли стає важко 

• Залишайся вірним і слухняним 

• Вивчіть свій урок тут 

• Залишайтеся тут настільки довго, наскільки можна 

 

 



#2 – Вірність необхідна і 

нагороджується. 
• 1 Петра 1:7 – “щоб випробувана вiра ваша 

виявилася коштовнiшою за золото, що гине, хоч i 
очищається вогнем, на похвалу i честь i славу під 
час об’явлення Iсуса Христа.”  



#2 – Вірність необхідна і 

нагороджується. 
• Чим більше питання, тим довше дорога 

• Стає нудно 

• Відволікаємося 

• Хочеться спробувати щось нове 

• “Незмінний наказ” 

 



Вірність - 

це слухняність 

протягом довгого часу у 

тому ж напрямку. 



Вірність не просто робить 

правильну справу один раз. Вона 

робить правильні речі знову і знову, 

день за днем, тиждень за тижнем, 

рік за роком. 




