
Соціальна 

несправедливість 

Яка Божа відповідь? 



Важлива відмінність 

Несправедливість Нерівність 

1 Коринтянам 12:12—26 

«Усі ми, немов окремі нитки, тісно переплітаємося один 

з одним у великому полотні людства, а тому усе, що 

можемо зробити для добра і піднесення інших, 

повернеться до нас благословенням. Закон взаємоза-

лежності поширюється на усі верстви суспільства. Бідні 

не більше залежать від багатих, ніж багаті від бідних. У 

той час як один клас просить частки благословень, котрі 

Бог злив на більш заможних сусідів, останні мають 

потребу у їх вірній службі, в силі розуму й рук, що якраз і 

є капіталом бідних» (Патріархи і пророки, [534.4]). 



 Погані звички однієї людини призводять до нестачі іншої: 

алкоголь, кава, зелений чи чорний чай, тютюн, наркотики 

 Забій тварин, які годуються за рахунок людей, які 

голодують 

 Біопаливо забирає їжу в багатьох людей 

 Надмірні подорожі посилюють глобальне потепління, що 

робить енергію — і внаслідок цього їжу — недоступною 

для бідних 

 Банки, в яких зберігаються наші гроші, спекулюють на 

їжі, піднімаючи ціни на недосяжний для бідних людей 

рівень 

 Вживання солодощів за рахунок нашого здоров’я і бідних 

 Наше пластикове сміття отруює планету, завдаючи 

особливу шкоду бідним 

Що таке несправедливість? 



Що таке несправедливість? 

Їжа, яка не є 

 фізично необхідною, 

займає землю. 

В Європі 

використовується 

орної землі від 

 26% (Португалія) 

до 63% (Данія) 

Джерело:  Німецька консультативна служба  по глобальним змінам 
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Скільки землі нам потрібно? 

без м’яса 90 г м’яса 

в день 

381 г м’яса  

в день 

1,800 м² 

 

4,800 м² 

 

8,600 м² 

 

2300 м² — на кожну людину припадає така площа землі 

Джерело: Корнелльський університет, шт. Нью-Йорк 



Процент врожаю зернових, 

який використовується для 

годування домашніх тварин 

Джерело: проф. В. Сміл,  Їжа для світу: 

Виклик для 21-го ст., Лондон MIT Press, 2000 

1900 – 10% 

1950 – 20% 

1990 – 45% 

Сьогодні – 60% 



Для вирощування кави і чаю використовується 

більше землі, ніж для головних продуктів: картоплі, 

овочів і фруктів разом 
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«Коли ж брат чи сестра будуть нагі, і позбавлені 

денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: 

Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм 

потрібного тілу, що ж то поможе? Так само й віра, 

коли діл не має, мертва в собі!»  

(Якова 2:15—17) 



Що можна зробити, щоб 

зупинити це? 

 Звичайна мудрість: дайте бідним такий 

самий спосіб життя, що і на заході 

 Приклади: Індія, Китай, Бразилія 

 Але такий спосіб життя можливий лише 

за рахунок інших 

 Наслідки: ще більша нерівність між 

багатими і бідними 



Божа відповідь 

 Бог додає сіль до світу 

Матвія 5:13 

 Вдоволення 

 «Велике багатство — побожність із задоволенням! 

Бо ми нічого не внесли до світу, і нічого не можемо 

винести. Маючи їжу та одяг, — цим 

задовольняймося. Ті ж, що хочуть збагачуватися, 

впадають у спокуси, і в сітки, і в численні 

нерозумні та шкідливі хтивості, які приводять 

людей до знищення і погибелі. Бо корінням усього 

зла є грошолюбство, віддавшись якому деякі 

відбилися від віри й поклали на себе великі 

страждання»  

(1 Тимофію 6:6—10, Сучасний переклад УБТ, 1997 р.) 

 



Божа відповідь 

 Іван Хреститель 

 Христос  — надія світу, [100.4] 

 «А хто плаче, хай будуть як ті, що не плачуть; 

а ті, що радіють, — як ті, що не радіють; а ті, 

що купують, — як ті, що нічого не придбали; і 

ті, що користуються світом, – як ті, що ним не 

користуються; бо минає образ цього світу» 

(1 Коринтянам 7:30, 31; Сучасний переклад УБТ, 

1997 р.) 



Божа відповідь 

 Павло і Филимон 

 Филимону 1:15, 16 

 «Але він навчав принципів, які завдавали удару по 

самій основі рабства, і якби їх вдалося втілити в 

життя, зруйнували б, без сумніву, всю систему. „Де 

Дух Господній, там свобода“, —  писав він 

(2 Коринтянам 3:17). Навернений раб став членом 

Христового тіла, його мали любити і поводитися з ним 

як із братом, співспадкоємцем його пана в Божих 

благословеннях і перевагах євангелія. З іншого боку, 

слуги мали виконувати свої обовязки не „про людське 

око,  як ті підлабузники, але як раби Христа, 

виконуючи Божу волю щиро“ (Єфесянам 6:6)» (Дії 

апостолів, [459.3]). 



Божа відповідь 

 Взірець 
 

«Якщо ж твій брат бідний і підупаде у тебе 

руками, поможеш йому як приходькові і 

мешканцеві, і твій брат житиме з тобою. Не 

візьмеш у нього відсотків ані лихви, і боятимешся 

Бога твого. Я Господь, і твій брат житиме з тобою. 

Не даси йому твого срібла під відсотки, і твою їжу 

не даси йому за лихву. Я Господь Бог ваш, що 

вивів вас з єгипетської землі, щоб дати вам 

ханаанську землю, щоб бути для вас Богом»  

(Левіт 25:35—38, Сучасний переклад УБТ, 1997 р.) 

 

 

 



Шаблон PowerPoint 

© CrystalGraphics.com 


