


Жити в радості Господа 



До Євреїв 1:9 

Ти полюбив праведність, а беззаконня 
зненавидів; через це намастив Тебе, 
Боже, Твій Бог оливою радости більше, 
ніж друзів Твоїх. 



Джон Пайпер 

Ісус Христос – найрадісніша особистість у 
всьому Всесвіті. Його радість більша за 
янгольське торжество на Небесах. Він є 
відображенням вічного, святого, 
невтримного тріумфу радості Свого 
Отця.  



До Римлян 14:17  

Бо Царство Боже не пожива й питво, але 
праведність, і мир, і радість у Дусі 
Святім. 



Царство Боже - Праведність 

До Римлян 5:17 ...ті, хто приймає рясноту 
благодаті й дар праведности, запанують 
у житті через одного Ісуса Христа.  



Царство Боже - Мир 

Від Івана 14:27 Зоставляю вам мир, мир 
Свій вам даю!  



Від Івана 15:11 Це Я вам говорив, щоб 
радість Моя була в вас, і щоб повна була 
ваша радість! 

Царство Боже - Радість 



Ісусова радість 

Від Луки 10:20–21 Та не тіштеся тим, що 
вам коряться духи, але тіштесь, що ваші 
ймення записані в небі! 

Того часу Ісус звеселився був Духом 
Святим і промовив: Прославляю Тебе, 
Отче, Господи неба й землі, що втаїв Ти 
оце від премудрих і розумних, та його 
немовлятам відрив. Так, Отче, бо Тобі так 
було до вподоби!  



Мені не зрозуміло, чому ті, хто присвятив 
себе Богу і Його благості, не радіють 
життю безперестанно; адже хіба існує 
щось подібне, що може принести людині 
більше щастя, ніж це? Ніякі неприємності чи 
то складнощі, що можуть трапитись на 
життєвому шляху, тоді не матимуть 
влади похитнути їх, а також відвести їхній 
погляд від небесного. 

Франциск Салезький 



• Невпевненість та зрівняння   

Франциск Салезький – Будь собою та 
роби це вельми добре. 

Псалом 139:14 Прославлю Тебе, що я 
дивно утворений! Дивні діла Твої, і душа 
моя відає вельми про це!  

Що перешкоджає нашій 

радості 



• Обман та страхи 

До Єфесян 4:22–24 ... щоб 
відкинути…старого чоловіка...і 
зодягнутися в нового чоловіка, 
створеного за Богом… 

 

Що перешкоджає нашій 

радості 



• Невіра та Відсутність розуміння 

2 Петра 1:3 Усе, що потрібне для життя 
та побожности, подала нам Його Божа 
сила пізнанням Того, Хто покликав нас 
славою та чеснотою.  

Що перешкоджає нашій 

радості 



Що перешкоджає нашій 

радості 
• Бездіяльність 

2 Петра 3:18 …але щоб зростали в 
благодаті й пізнанні Господа нашого й 
Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і 
тепер, і дня вічного! Амінь. 



Ренді Елкорн –  
Коли ми повністю усвідомимо, що наш 
Спаситель пройшов земний шлях не лише 
переживаючи страждання та муки, а й з 
радістю, що зародилась ще на початку віків та 
все ж тою, що постійно оновлювалась, яка 
була в Його серці та відображалась 
посмішкою на обличчі, це буде спонукати нас 
любити Його ще глибше та слідувати за Ним 
ще з більшою радістю. 



Перебувати в єдності 

• Проводити з Ним час 

До Євреїв 4:16 Отож, приступаймо з 
відвагою до престолу благодаті, щоб 
прийняти милість та для своєчасної 
допомоги знайти благодать. 



Щоденна дисципліна 

• Молитва 

• Слово 

• Роздумувати над Божим характером, 
над тим, ким є ми, над Його 
обітницями. 



Любіть один одного 

До Филимона 7 Бо ми маємо радість 
велику й потіху в любові твоїй, серця бо 
святих заспокоїв ти, брате.  



Від Матвія 25:21  

Сказав же йому його пан: «Гаразд, рабе 
добрий і вірний! Ти в малому був вірний, 
над великим поставлю тебе, увійди до 
радощів пана свого!» 



До Римлян 15:13  

Бог же надії нехай вас наповнить усякою 
радістю й миром у вірі, щоб ви 
збагатились надією, силою Духа Святого! 




