
Що таке приношення? 

Говорячи найпрост�шими словами, приношення —
це акт вдячност� Богов�.  Протягом �стор�ї
приношення набували р�зних форм, але в

українськ�й православн�й традиц�ї приношення є
синон�мом милостин�.  Милостиня також може мати
багато р�зних форм, але її способи можна знайти
насамперед у: час�, талант� та скарбах, котр� є
дарами, як� дає нам сам Бог.  В�н дає нам час

використовувати ун�кальн� таланти, як� в�н дав нам,
разом �з нашим скарбом (грошима) для п�дтримки

благод�йност�.

Чому так важливо робити
приношення?
Святе Письмо, як у Старому, так � в
Новому Зав�т�, пост�йно навчає

в�рних д�яти милосердно в нашому
повсякденному способ� життя. 

 Кожна людина створена за
образом � подобою Бога, � тому,
допомагаючи �ншим, ми також
безпосередньо служимо Христу:



Яким чином ми як сім’я
можемо зробити наше першо-
приношення?
Є чудов� та прост� способи, за допомогою яких ми зможемо
зробити наше першо-приношення!  Так само, як у притч�
про доброго с�яча, ми також можемо використати св�й час,

талант � скарби, щоб допомогти. По-перше, добре
навчатися навикам соужителя вс�єю с�м’єю.  Перегляньте
урок «Притча про с�яча» в�д Orthodoxabc або еп�зод №39

Be the Bee «The King’s Steward» на YouTube за
посиланнями в розд�л� «Ресурси».  Обговор�ть з� своєю

с�м’єю, як ми можемо бути служителями Христа в нашому
повсякденному житт�.

Простий спос�б, яких може бути доступним кожному, – це збирати коп�йки:
 Збер�ть чашку, кухоль або банку

 В�дд�л Прац� з Молоддю надає етикетку для ц�єї програми!  Зверн�ться до свого
параф�яльного священика або команди молод�жного служ�ння, щоб отримати її. 

  Пом�ст�ть спец�альну наклейку на банку «Першо-Приношення»
 Збирайте та збер�гайте вс� коп�йки протягом м�сяця або сезону, щоб пожертвувати церкв� та/

або благод�йн�й орган�зац�ї на ваш виб�р
 Наприк�нц� кожного сезону пожертвуйте 10% кошт�в на церкву, а решту кошт�в на благод�йну

орган�зац�ю або благод�йн� орган�зац�ї на виб�р вашої с�м’ї. 
 Церковн� пожертви можуть допомогти п�дтримувати так� в�дд�ли служ�ння, як Таб�р Ус�х

Святих, Молод�жне служ�ння та Сем�нар�я Святої Соф�ї
 Деяк� велик� православн� благод�йн� орган�зац�ї, яким можна пожертвувати, це

М�жнародн�аПравославна Християнська Благод�йна Орган�зац�я (IOCC), Православний М�с�йний Центр
(OCMC) � Братство Православних Християн Об’єднаних для Служ�ння (FOCUS NA).

Ресурси для с�м'ї
 Урок православної азбуки: http://www.orthodoxabc.com/wp-content/uploads/2018/05/026-

EN-ed03.pdf
 В�део Be the Bee: https://www.youtube.com/watch?v=Xs2muBCSQI8

 Ресурси для батьк�в
 В�део Doulos Podcat: https://www.orthodoxservantleaders.com/doulos-podcast/the-

stewardship-cycle
 Стаття OCA про милостиню: https://www.oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/spirituality/prayer-

fasting-and-almsgiving/almsgiving
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