


Святкування 
• 1 до солунян 5:11 – “Тож підбадьорюйте і 

зміцнюйте духовно одне одного.” 

• До євреїв 10:24 – “Ми повинні думати 
одне про одного, та спонукати одне 
одного до любові й добрих вчинків.”  

• Чи вмію я щиро радіти успіху інших?  

• Що я зробив би по-іншому, якби мав ще 
один шанс? 



4 Принципи 

святкування 



1. Радість досягнень 

зводиться нанівець, коли ніхто 

не розділяє цю радість. 

• До римлян 12:15 – “Радійте з тими, хто 
радіє.” 

• Нехай відсутність ентузіазму з боку 
інших не стримує вас.  

• Радійте за інших, коли ті досягають 
успіху. 



2. БІЛЬШІСТЬ ототожнюють 

себе з невдачею; лише 

одиниці– з успіхом. 
• Не можуть співвіднести. 

• Іноді навіть ображаються. 

• 1 Сам. 30:6 – “І було Давидові дуже 
гірко, бо народ говорив, щоб його 
вкаменувати.” 



3. Люди не досягають успіху і 

не радіють успіхам інших за 

однакових причин. 

• Егоїзм      

• Самолюбство 

• Невпевненність 

• Заздрість 

• Жебрацький менталітет 



• До филип’ян 2:3 – “Не робіть нічого 
через заздрість або нікчемну пиху. 
Краще, в покірливості своїй, вважайте 
іншого кращим за себе.” 

• Уілл Роджерс:  “Мої друзі не вважали, 
що я зможу стати успішним, тому мені 
потрібно було щось з цим робити.  Я 
пішов і знайшов собі нових друзів.” 



4. Вірним другом стає 

ТОЙ, хто вміє за тебе 

порадіти. 

• Приповісті 18:24 (Досл. Переклад) – “Хто 
має ненадійних друзів невдовзі зазнає 
крах, а є друг, що ближче за брата.  



3 кроки для 

справжнього 

святкування 



1.  Зрозумій, що це не 

конкуренція. 
• 1 Сам. 18:6-10 – “І сталося, як вони йшли, 

коли Давид вертався, побивши 
филистимлянина, то повиходили жінки зо 
всіх Ізраїлевих міст, щоб співати та 
танцювати назустріч царя Саула, із 
бубнами, із радістю, та з цимбалами. 

 І викрикували ті жінки, що грали, та й 
казали: Саул повбивав свої тисячі, а Давид 
десятки тисяч свої! 

 

 



 І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була 
неприємна йому, і він сказав: Давидові 
дали десятки тисяч, а мені дали тисячі, 
йому бракує ще тільки царювання! 

 І від того дня й далі Саул дивився 
заздрісним оком на Давида. 

 І сталося другого дня, і напав злий дух від 
Бога на Саула, і він став несамовитий в 
себе вдома... 

 



• Конкуренція призводить до розділень.   

• Боб Хоуп:  “Найгірша частина успіху – 
намагатися знайти того, хто зможе за 
тебе порадіти. 



2.  Святкуй успіх 

непомітний іншим. 

• Від Матв. 15:32 – “А Ісус Своїх учнів 
покликав і сказав: Жаль Мені цих людей, 
що вже три дні зо Мною знаходяться, але 
їсти не мають чого; відпустити їх без їжі не 
хочу, щоб вони не ослабли в дорозі.” 

 



• До єфесян 4:32 – “ А ви один до 
одного будьте ласкаві, милостиві...”  

• Ніжні,  чутливі;  

• Зацікавлюйтесь цілями та мріями 
інших людей. 



3.  Просто роби це. 

• Якова 4:17 – “Отож, хто знає, як 
чинити добро, та не чинить, той має 
гріх!” 

• Приповісті 16:24 – “Приємні слова – як 
вощина з медом, її солодкий смак – 
оздоровлення для душі.” 




