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чив і бачити не може. Йому честь 
і дер жава віч на! Амінь. 

 
 

Настанови щодо  
ба га тих 

 
17   Ба га тим у ни ніш ньому віці 

наказуй1, щоб не звеличувалися2  
та надіялися не на багатство3 
невір не, а на Бо га Жи вого, Який 
дає нам усе ряåсно для на соло$  
ди4; 

18   щоб робили добро, ба га ті ли 
в до б рих ділах, були щед рі й то -
ва риські5, 

19   збираючи со бі до б ру ос но -
ву для майбутньо го, щоб при -
йняти життя вічне.  

20   О, Тимофію! Вві рене збе рі -
гай, відвертаючись пороч но го 
мар н о слів’я та про тиставлень6 у 
судже ннях, хибно званих зна н -
няåм, 

21   яке, виставивши на показ, 
деякі відхилилися7 від віри. Бла -
го дать із то бою. Амінь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лю дей не ви дел и ви деть не мо -
жет. Ему честь и дер жа ва веч ная! 
Аминь. 

 
Наставления относительно  

бо га тых 
 
17   Богатым в нынешнем веке 

повелевай1, чтобы не превозно -
сились2 и надеялись не на богат -
ство3 неверное, а на Бога Живо -
го, дающего нам всё обильно для 
наслаждения4; 

18   чтобы делали добро, бога -
тели в добрых делах, были щед -
ры и общительны5, 

19   собирая себе доброе осно -
вание для будущего, чтобы об -
рести жизнь вечную. 

20   О, Тимофей! Вверенное хра -
ни, отвращаясь порочного пус то -
словия и противопоставле ний6 в 
суждениях, ложно имену емых 
знанием, 

21   которое, выставив напоказ, 
некоторые отклонились7 от ве -
ры. Благодать с тобою. Аминь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРШЕ ПОСЛАННЯ ДО ТИМОФIЯ

6:17(1) B"k"((X88T (парангHелло) – приносити зві -
стку, пові домляти; веліти, наказувати, пропо нувати, 
вима га ти, призивати; забороняти; настав ля ти; 
варто відрізняти від грец. B"k"i"8XT (паракалHео) 
– умовляти*, пере ко нувати (1Тим. 6:2(2)). 
6:17(2) ßR08@nk@<XT (хюпсєлофронHео) – звели -
чу ва тися, бути ви сокої думки про себе, бундючи ти -
ся, величатися, хизу ва тися, гордувати. 
6:17(3) B8@ØJ@H (плHутос) – багатство, достаток, за -
можність, скарби; варто відрізняти від :":T<�H* 
(мамонHас) – мамона*; бог (ідол) зо лота, багатства; 

дух срібло любства, користолюбства, пожадливості. 
6:17(4) •B`8"LF4H (апHолаусіс) – насолода, задо во -
лення; утіха, щастя, блаженство.  
6:18(5) i@4<T<4i`H (койнонікHос) – товариський 
(який лю бить і вміє спілкуватися з людьми), зда -
тний до спів участі, спілкування, допомоги. 
6:20(6) •<J\2gF4H (антіåтесіс) – антитеза, проти -
ставлення, протилеж ніс ть, заперечення; крайність. 
6:21(7) •FJ@PXT (астохHео) – допускати промах, по -
миля тися; відступати, відхилятися (від мети, кур су); 
зазна ва ти невда чі; зби ва тися з путі*; грі шити. 

Розділ 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Пр11:28;  

Екк  5:18–19; 
Єр 9:23;  
48:7; Авв 2:6;   
Лк 12:15. 

 
 
 
 
 
 
18   Тит 3:8; 

Євр 13:16. 
 
 

 
19    Мт 6:20; 

19:21;Лк 16:9;
Флп 3:14. 

 
 
20   Кол 2:8; 

2Тим 1:12,14; 
2:2;  3:14; Тит 
1:14. 

 
 
 

 
21   1Тим 1:6; 

2Тим 4:22. 
 
 


