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ДОСЯГАЮЧИ СВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 



До Филип'ян 1:6 

 Я певний того, що Той, Хто в 
вас розпочав добре діло, 
виконає його аж до дня Христа 
Ісуса. 



1. Будь собою 

• Не намагайся досягти чужого 
потенціалу, досягай свого. 

• Порівняння - це вбивця. 

• Будь найкращим СОБОЮ, 
яким ти можеш бути. 



1. Будь собою 

• Фил. 4:13 – Я все можу в Тім, 
Хто мене підкріпляє, в Ісусі 
Христі. 

• В мене є сила бути здатним 
через Христа, який потужно 
робить мене здатним. 



2. Долай те, що інші 

думають і говорять про тебе 

• Прип. 12:18 – “Дехто говорить, 
мов коле мечем.” 

• Коли ти збираєшся сміятися 
над сказаним тобі? 



3. Вибирай своїх друзів 

мудро 

• Прип. 13:20 – “Хто з мудрими 
ходить, той мудрим стає, а хто 
товаришує з безумним, той 
лиха набуде.” 

• Альпіністи 



4. Черпайте натхнення у 

інших 
• 2 Тим. 2:15 – “Навчись показувати 

себе гідним.” 

• Джон Веслі 

• 2 Тим. 4:13 – “Ідучи, принеси 
книги, особливо пергаментові.” 



• Освальд Сандерс :  “Як людину 
можливо пізнати по його друзях, так 
само його характер відображається в 
книгах, які він читає. Читання 
християнина - це зовнішнє вираження 
його внутрішніх голоду та прагнень.” 

• Вкладай в себе. 

4. Черпайте натхнення у 

інших 



5. Не зрізай кути 

• Євр. 12:1 – “терпляче прямуймо 
до тієї боротьби, що перед нами.” 

• Немає швидкого способу досягти 
успіху в житті. 

• Досвід 

• Вдячність 



• Зрілість 

• Самодисципліна 

• Покладатися на Бога 

5. Не зрізай кути 



• Якова 1:2-4 – “Брати мої, майте повну 
радість, коли впадаєте в різні спокуси, 
знаючи, що випробування вашої віри 
виробляє витривалість. А витривалість 
хай має досконале діло, щоб ви були 
досконалі та бездоганні і щоб нічого 
вам не бракувало.” 

5. Не зрізай кути 



ДОСЯГАЮЧИ СВОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 
• Будь собою 

• Долай те, що інші думають і 
говорять про тебе 

• Вибирай своїх друзів мудро 

• Черпайте натхнення у інших 

• Не зрізай кути 



До Филип'ян 3:12 

  Не тому, що я вже досягнув 
або вже вдосконалився; я 
борюся, щоб досягти те, для 
чого здобув мене Ісус Христос. 
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