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Коли трохи більше, ніж 

достатньо. 
• В мене недостатньо часу.   

• В мене недостатньо грошей.  

• В мене недостатньо досвіду.  

• Чи те, що вам чогось недостатньо, заважає вам 
робити щось у вашому житті?  



Коли трохи більше, ніж 

достатньо. 
• Британський філософ Едмунд Берк : “Ніхто не 

зробив більшої помилки, ніж той, хто нічого не 
робив, тому що він міг зробити лише трохи.”  



Коли трохи більше, ніж 

достатньо. 
• Від Матвія 14:15-17 15 А коли настав вечір, 

підійшли Його учні до Нього й сказали: Тут місце 
пустинне, і година вже пізня; відпусти народ, хай 
по селах розійдуться, і куплять поживи собі. 16 А 
Ісус їм сказав: Не потрібно відходити їм, нагодуйте 
їх ви! 17 Вони ж кажуть Йому: Не маємо чим тут, 
тільки п'ять хлібів й дві риби. 

 



Зосередьтеся на тому, що 

у вас є.   
• До Ефесян 3:20-21 20 А Тому, Хто може зробити 

значно більш над усе, чого просимо або думаємо, 
силою, що діє в нас, 21 Тому слава в Церкві та в 
Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки. Амінь. 



Зосередьтеся на тому, що 

у вас є.   
• Це Бог здатний. 

• Бог працює в тобі  та в мені. 

• Суддів 7 - Гедеон і його армія. 



Покладайтеся на Його 

благодать.  
• До Филип'ян 2:13 тому що Бог створює в нас i 

хотiння, i дiяння за Своїм благоволiнням. 

• Благодать - це Божа здатність, Його сила що, 
працює в нас і через нас.  



Зробіть крок віри.  

• До Римлян 12:3 Через дану мені благодать кажу 
кожному з вас не думати про себе більш, ніж 
належить думати, але думати скромно, у міру віри, 
як кожному Бог наділив. 

• До Євреїв 11:6 Догодити ж без віри не можна.  



Зробіть крок віри.  

• До Галатів 2:20, Я розп'ятий з Христом. І живу вже 
не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі 
тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене 
полюбив, і видав за мене Самого Себе. 



Залиште результати 

Йому. 
• Ми можемо бути не впевнені в результатах. 

• А якщо це не спрацює? 

• Довіряйте Господу, що в Нього це буде більш, ніж 
достатньо. 

 

 




