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Вступ

Заклик   
мудрості

сак азімов – американський письменник і про-
фесор біохімії в Бостонському університеті, 
автор та редактор понад 500 книг – відзначив 

колись: “В наш час найбільш сумним аспектом жит-
тя є той факт, що наука набагато швидше здобуває 
знання, ніж суспільство – мудрість”. В іншому 
випадку він писав: “Хоча я і юнак… але все одно 
не можу змусити себе повірити, що якщо знання 
містить небезпеку, то вирішення цієї проблеми – 
невігластво. На мою думку, таким рішенням завж-
ди мала бути мудрість. Йдучи таким шляхом, ми 

I
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не відмовляємося дивитися небезпеці в очі, але вчимося 
успішно справлятися з нею”.

Те, про що казав Азімов, є нашим життєвим досвідом. 
Хто з нас не знає, який біль спричиняє істина, якщо її 
використовувати легковажно, без смирення, любові й 
мудрості? Хто може підрахувати, скільки життів забрала 
наука та сучасні технології, коли забували про мудрість?

 Тому вартим уваги здається той факт, що такий пре-
стижний заклад як Чикагський університет ініціював 
проект під назвою “Дослідження Мудрості”. Вступ до 
цього проекту містить наступне пояснення: “Колись 
мудрість вважалась вартою самого ретельного науково-
го дослідження з метою розуміння її природи та користі; 
однак до цього часу тема мудрості рідко коли була пред-
метом серйозних наукових досліджень. Але важко уяви-
ти собі більш центральну тему для найвищих поривань 
бути справжньою людиною”.

В цьому звеличенні древньої чесноти читачі Біблії мо-
жуть легко почути відголоски слів Соломона: “Блаженна 
людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одер-
жала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щи-
рого золота ліпший прибуток її, дорожча за перли вона, і 
всіляке жадання твоє не зрівняється з нею” (Пр. 3:13-15).

На жаль, в наш час Соломон асоціюється не лише з 
мудрістю, але і з нерозсудливою зацикленістю на власній 
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персоні. Втім це не причина, щоб відкинути як непотріб 
його пошуки мудрості – якості, що колись була в його 
житті “першою любов’ю”. Навпаки, маємо прагнути 
мудрості, щоб наш кінець був кращим за початок (на 
відміну від Соломона), щоб цей світ став трішечки кра-
щим, ніж був до нас, щоб наші мудрі вчинки та слова 
викликали на обличчі інших вдячну посмішку.

Мудрість дарує радість та задоволення. Як свідчить 
Біблія, саме мудрістю Бог створив цей світ, мудрістю 
Він пожертвував Собою, щоб врятувати світ від хаосу 
людської глупоти.

 Такі міркування спонукають нас глибоко оцінити 
ті проникливі думки, що нам пропонує Еліс Метьюс, 
розважаючи над останнім розділом найбільш відомої 
біблійної книги мудрості. Слухаючи її, ми дещо по-
іншому сприймаємо жінку, зображену в 31-му розділі 
Книги Приповістей – добродійку, яку автор Приповістей 
вихваляє, але образ якої у багатьох викликає відразу.

Як Еліс пояснює на наступних сторінках, цей уривок 
із Святого Письма часто хибно розуміють, недооцінюють 
і залишають поза увагою його внесок в довершене 
розуміння мудрості. Коли ви прочитаєте цю брошуру до 
кінця, то напевно зрозумієте, чому Соломон не був ав-
тором останнього розділу Книги Приповістей. Можли-
во, це дуже добре, що описання добродійної жінки нам 
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подає не цей цар, що заплямував свою репутацію мудрої 
людини, узявши собі 700 жінок та 300 наложниць. Кон-
трастом Соломону служить цар Лемуїл. Як вказує Еліс, 
він зображає Леді Мудрість як ту, хто облагороджує жит-
тя кожної людини, що її вшановує.

Еліс не просто по-новому подає розуміння і важливість 
мудрості. Вона наводить аргументи, чому важливо 
пам’ятати, що ті мудрі вислови, які Соломон збирав усе 
життя і озвучував, не являються альфою і омегою нашо-
го існування.

В наш час, коли навіть науковий світ згадує про втра-
чене мистецтво мудрості – цей знехтуваний багатьма 
скарб, – що може бути важливішим за повернення до 
справжнього джерела мудрості, до книги, що натхнена 
Богом і виводить нас за рамки прагнення знання заради 
самого знання!

Мартін де Гаан
“Біблійний радіоклас”
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Один

сила  
мудрості

еякі біблійні уривки викликають в 
моїй пам’яті фразу відомого комедіанта 
Родні Денджерфілда: “На це просто 

ніхто не звертає увагу”. Біблія містить один із 
текстів, на який також мало хто звертає увагу – це 
Книга Приповістей 31:10-31. Більшість чоловіків 
оминають цей текст, бо вважають його написаним 
лише для жінок. Більшість жінок оминають цей 
текст, тому що вважають: написане там суперечить 
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їхнім поглядам. Хоча більшість християн має якесь за-
гальне уявлення про зміст цього уривку, багато хто воліє 
ігнорувати його. Однак всі ми – чоловіки та жінки – 
маємо читати й досліджувати цей важли-
вий текст. На це існує три причини.

Перша й найголовніша причина – 
цей уривок є натхнений Святим Духом 
текст. Господь зробив його частиною 
Святого Письма. Апостол Павло нага-
дував Тимофію, що всі святі писання є 
натхнені Богом і дані нам для “навчання, докору, напра-
ви і виховання в праведності”. Це також стосується і 
Приповістей 31.

Друга причина – цей уривок є, по справі, коротким 
підсумком того, що таке мудрість Божої людини. Книга 
Приповістей починається з істини, що початком мудрості 
є страх Господній (Пр. 1:7), і завершується звеличенням 
людини, що справді боїться Господа (Пр. 31:30). Розділ 
перший знайомить нас із Леді Мудрістю, що гучно гукає 
на вулицях міста, звертаючись до юнаків із закликом пе-
реосмислити своє життя, свої рішення та кроки і зробити 
свій вибір на користь Господнього страху. Останній же 
розділ Книги Приповістей показує нам “втілену” Леді 
Мудрість – дає портрет людини, що прийняла мудре 
рішення: боятися Господа. 
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Третя причина важливості цього уривка – це 
сама структура останніх 22 віршів 31-го розділу. 
Текст Приповістей 31:10-31 являє собою ак-

ровірш, тобто кожний наступний вірш цього 
уривка починається з літери, відповідно до по-
рядку єврейського алфавіту (алеф, бет, гімел, 
далет, хе, вав…) Про що це говорить? У старо-
вину акровірші використовувались для кращого 
запам’ятовування тексту. Хто знав єврейський 
алфавіт, тому простіше було згадати наступ-
не речення, адже воно починалось з наступної 
літери абетки. Ми використовуємо цей метод 
і сьогодні, але він був набагато важливіший у 

  
   
  
 

Розділ 31 показує нам “втілену”  

Леді Мудрість – дає портрет людини,  

що прийняла мудре рішення: боятися  

Господа. 

Оригінальний єврейський текст Старого Заповіту  
не мав голосних. Для правильного читання  
та розуміння тексту читач мав уже знати,  
з якими голосними вимовляються записані слова.
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В Біблії сила та мужність не подаються лише як 
чоловічі якості. Багато хто вчать, що Біблія визначає 
чоловічу сутність крізь призму сили, а жіночу – крізь 
призму краси. Хоча це в деякій мірі правда, Святе  
Письмо закликає і чоловіків, і жінок зміцнюватися 
Божою силою для здійснення Його намірів. 

древні часи, коли писемність не була по-
ширена, і народна мудрість найчастіше 
усно передавалась від покоління до 
покоління. Все, що діти мали зна-
ти, вони вивчали не по книжках, а “на 
слух”. І акровірш був одним із засобів, 
що допомагав їм запам’ятовувати почуте. Отже уривок 
Приповістей 31:10-31 був написаний у такій формі з ме-
тою полегшення для його запам’ятовування. Тобто, був 

написаний з ціллю, щоб його вивчали напам’ять. Чому? 
Тому що цей уривок підсумовує всю мудрість Божого на-
роду, зображену на кожній сторінці Книги Приповістей. 
Цей текст і всім нам може допомогти жити мудро. 

Цей уривок починається з вірша 10, що містить одне 
питання й одне ствердження: “Хто жінку чеснотну 
знайде? А ціна її більша від перел”. В деяких перекла-
дах слово “чеснотна” перекладається як “добродійна”, 
“відмінна” і навіть “доблесна”. Коли варіанти перекладів 

Пок лик мудрос ті
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Цей уривок підсумовує всю  мудрість Божого 

народу, зображену на кожній сторінці Книги 

Приповістей. Цей текст і всім нам може  

допомогти жити мудро. 

одного й того ж слова дещо відмінні, маємо 
звернутися до староєврейської культури і 
проаналізувати, як цей термін використовується 
в інших старозавітних уривках. Яка ж вона, ця 
найбажаніша жінка, що дорожча за всі скарби? 
Староєврейською вона названа “хаїль”. Можна 
сказати, що жодний існуючий переклад – “чес-
нотна”, “добродійна” чи “відмінна” – не передає 
всього значення цього терміна. Цікаво, що це 
слово вже зустрічається раніше в розділі 31 в 
віршах 2-3: “Що, сину мій, і що, сину утроби 
моєї, і що, сину обітниць моїх? Не давай жінкам 
сили (хаїль) своєї, ні доріг своїх для руйнуваль-
ниць царів!” 

Розглядаючи, як слово “хаїль” використо-
вується в багатьох текстах Старого Заповіту, ми 
бачимо, що вірш 3 в Приповістей 31 пропонує 
найбільш точний його переклад – “сила”. Це 
дуже поширене слово в Біблії. Воно зустрічається 

Сила мудрості
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  І зібрав Давид усіх Ізраїлевих князів, зверхників племен, 
і зверхників відділів, що служать цареві, і тисячників, 
і сотників, і зверхників усякого маєтку та добутку 
царя та синів його разом з евнухами та лицарями,  
та всякого хороброго (хаїл) вояка до Єрусалиму  
(1 Хр. 28:1).

246 разів. І тричі воно стосується жінок 
(Рут 3:11, Пр. 12:4, Пр. 31:10). Але най-
частіше воно характеризує вояків та армії. 
Отже, головне значення терміну “хаїль” – 
сила, міць, могутність. В більшості 
випадків це слово підкреслює військове 
мистецтво. Найкращих вояків Давида названо словом 
“хаїль”. 

Це слово також часто перекладається як “доблесний”, 
“відважний”, вказуючи на безстрашність як на важливу 
якість під час бойових дій. Воно зображає вояка, що ви-
являючи твердість духа в бою, відмовляється залишати 
свій пост і не тікає від ворога, забувши про свій обов’язок. 
Отже людина, яку названо “хаїль”, має внутрішню силу 
йти до кінця, виконуючи наказ, і спроможна долати будь-
які перепони (як ті хоробрі воїни Давида). 

Деякі переклади вірша 10 використовують слово 
“дружина” – “Хто дружину чеснотну знайде?” Але 
оригінальний термін може означати як заміжню жінку, 

Пок лик мудрос ті
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Не лише староєврейська, але й старогрецька мова  
використовує одне й те ж слово зі значенням заміж
ньої і незаміжньої жінки. Точне значення в кожному ок ре - 
мому випадку виявляється за допомогою контексту.

  
   
  
 

Людина, яку названо “хаїль”, має внутрішню 

силу йти до кінця, виконуючи наказ,  

і спроможна долати будь-які перепони  

(як ті хоробрі воїни Давида).

так і незаміжню. Ті, що надають перевагу пере-
кладу “дружина”, зважають на контекст, в яко-
му йдеться про “її чоловіка”. Але це не означає, 
що несімейні люди можуть сказати: “Це мене 
не стосується!” В даному уривку зображується 
характер будь-якої людини, що має мудрість і 
спроможна долати всі труднощі. Портрет такої 
людини нам поданий у вигляді персоніфікованої 
мудрості, тобто жінки. Як ми побачимо ниж-
че, цей персоніфікований образ зображає по-
всякденне життя мудрої людини. Якості Леді 
Мудрості – то є загальні риси мудрого Божого 
народу. Ці якості стосуються всіх віруючих – 
сімейних та самотніх, чоловіків та жінок.

Сила мудрості
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Два

Я

Персоніфікована 
Мудрість

кі ж риси має сильна людина? Перша 
якість мудрої жінки – вона заслуговує 
на довіру. В віршах 11 та 12 ми читаємо: 

“Довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне 
прибутку! Вона чинить для нього добро, а не зло, 
по всі дні свого життя”. Очевидно, чоловік цієї 
жінки може цілковито покластися на неї, знаючи, 
що вона не розтранжирить його гроші і не втече з 
поштарем. Вона варта довіри. 
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А ви заслуговуєте на довіру? Чи інші можуть бути 
впевнені, що ви все своє життя чинитимете добро, а 
не зло? Якщо так, то ви на вірному шляху до того, щоб 
справді стати людиною мудрості й сили, як вона зобра-
жена в Книзі Приповістей 31.

В уривку з 13 по 18 вірші ми бачимо, що ця силь-
на, мужня й посвячена людина є також і спритною. 
Хоча багатьом це слово, можливо, й не 
подобається, його головне значення – 
кмітливість та вміння вести справи. 
Спритна людина в даному випадку – це 
не той, хто використовує заради власно-
го зиску людей, а той, хто використовує 
можливості. Саме так у віршах 13-18 зображена 
спритність і практичність мудрої людини. У вірші 13 на-
писано, що мудра й сильна жінка “шукає… вовни й льо-
ну, і робить охоче своїми руками”. Вона не хапає все, що 
під рукою, але ретельно вибирає працю і необхідні для 
цього матеріали.

Пок лик мудрос ті

Сильна та мудра жінка не просто користується 
довірою – вона доводить право на це. Довіра її 
чоловіка має надійну підставу завдяки її характеру. 
З цього виходить, що всі, хто мають справу з такою 
жінкою, можуть їй довіряти так само, як їй довіряє її 
чоловік. Вона варта такої довіри.
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У віршах 14 та 15 ця сильна й мудра жінка 
уподібнюється до “кораблів… купецьких, що 
здалека спроваджують хліб… І встане вона ще 
вночі, і видасть для дому свого поживу, а по-
рядок служницям своїм”. Ця розумна жінка 
дивиться в майбутнє і готується до нього, а не 
просто живе одним днем. Вона так веде справи, 
щоб всі мешканці її дому мали все необхідне.

Вірш 16 показує нам кмітливість цієї мудрої 
жінки: “Про поле вона намишляла, і його на-
була, із плоду долонь своїх засадила вона ви-
ноградника”. Мудра жінка виявляє неабияку 
спритність в придбанні нерухомості і швидко 

досягає того, щоб її придбання давало прибуток. 
Вона уважно продумує свої проекти і ретельно 
планує успішну їх реалізацію.

Вірш 17 вказує нам, що мудра жінка “під-
перізує силою стегна свої та зміцняє рамена свої”. 
Оригінальний текст буквально означає, що вона 

Персоніфікована Мудрість

  
   
  
 

Спритна людина в даному випадку –  

це не той, хто використовує заради  

власного зиску ЛюДей, а той,  

хто використовує МОжЛиВОСті.
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Інколи християни вважають, що керівництво  
Святого Духа робить непотрібним детальне   
планування й ретельне обдумування проектів.  
Сильна й мудра людина чутлива до спонукань  
Святого Духа в той чи інший момент. Але вона,  
прислухаючись до голосу Святого Духа, водночас 
планує і робить необхідні підготовчі кроки. 

Пок лик мудрос ті

“накачує м’язи”, щоб завзято робити свою справу. Отже, 
практична людина постійно поліпшує свої знання та 
вміння, щоб виконувати свою роботу краще й спритніше.

Вірш 18 ясно вказує: мудра жінка розуміє, що до-
бра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона 
виготовляє якісну продукцію, яку несо-
ромно й небоязко продати купцям.

Отже, людина “хаїль” – спритна 
особистість. Спитайте себе: “Наскільки 
я спритний у своїх щоденних справах? 
Чи обдумую я ретельно свої проекти для 
успішної їх реалізації? Чи планую я наперед? Чи я роблю 
лише якісну роботу?” Якщо на ці питання ви відповіли 
“так”, то, значить, маєте другу якість мудрої людини, як 
її зображає Книга Приповістей. Отже, ви спритна люди-
на – кмітлива, дотепна й розторопна.

У віршах 19-20 ми переходимо до третьої якості люди-
ни “хаїль”. “Вона руки свої простягає до прядки, а долоні 
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Наша ділова активність завжди має бути  

збалансована щедрістю, інакше вона зробить 

нас жадібними.

Персоніфікована Мудрість

її веретено тримають. Долоню свою відкриває 
для вбогого, а руки свої простягає до бідного”.

Третя якість мудрої людини – щедрість. 
В тексті це не відразу помітно, тому що в нашо-
му перекладі не очевидний зв’язок між віршами 
19 і 20. Але в єврейському тексті ці вірші не-
можливо роз’єднати. І ось чому: перша частина 
вірша 19 і друга частина вірша 20 складають одну 
граматичну структуру (мають спільне дієслово); 
так само одну граматичну структуру і одне 
спільне дієслово мають друга частина вірша 19 і 
перша частина вірша 20. Такі структурні схеми 

(їх можна зобразити літерою Х) називаються 
хіазмами. В нашому випадку хіазм означає, що 
ця мудра жінка займалась прядінням, працюючи 
за веретеном, не просто щоб вдягти свою роди-
ну й заробити на продажі одягу купцям, але й 
щоб отримані гроші використати для допомоги 
бідним і нужденним. Наша ділова активність 
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Мудра й сильна людина не тремтить за свій гама-
нець. Вона вдячна Богу за добробут, але не залежить 
від свого гаманця і тримає його відкритим для інших.

Пок лик мудрос ті

завжди має бути збалансована щедрістю, інакше вона 
зробить нас жадібними. А Біблія засуджує зажерливість. 
Отже спритна людина має використовувати можливості, 
щоб щедро давати тим, хто потребує допомоги.

Четверту рису людини “хаїль” містять наступні п’ять 
віршів (21-25). Мудра людина – це також працьовита 
людина. Вірш 21 стверджує, що “холоду в домі своїм не 
боїться вона, бо подвійно одягнений ввесь 
її дім”. Як часто буває так зимно на Близь-
кому Сході, що аж сніжить? Не дуже ча-
сто. Але коли таке трапляється, працьови-
та людина не тривожиться – вона добре 
підготувалася. Мешканці її дому мають все необхідне. 
Цікаво, що в деяких англійських перекладах замість 
“подвійного одягу” стоїть “пурпурний одяг”. Переклад 
дещо дивний, тому що коли на вулиці дуже холодно, я 
воліла б мати теплий одяг, а не одяг червоного кольору.

Вірш 22 говорить про те, що мудра жінка “килими по-
робила собі, вісон та кармазин убрання її”. Вона гарно 
вдягається сама і добротно вдягає інших. Це ще один до-
каз її працьовитості й старанності.
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 Спритна людина має використовувати 

можливості, щоб щедро давати тим,  

хто потребує допомоги.

У вірші 25 єврейське слово “оз”, що перекладене  
як “сила”, означає могутність та міцність.  
Воно часто використовується для описання 
фортеці. 

Персоніфікована Мудрість

Вірш 23 пов’язує працьовитість мудрої жінки з 
великим авторитетом її чоловіка в місті: “Чоловік 
її знаний при брамах, як сидить він із старшими 
краю”. Маючи таку дружину-розумницю, він 
здобув серед місцевих старійшин чималу повагу. 

Вірш 24 містить деякі подробиці щодо 
спроможності мудрої жінки заробляти гроші: 
“Тонку туніку робить вона й продає, і купцеві 
дає пояси”. Її праця з пряжею та веретеном – не 
просто хобі. Це суттєве джерело прибутку для 
її родини й можливість жертвувати нужденним.

Вірш 25 вказує, що “сила та пишність оде-
жа її (а не просто подвійна чи пурпурна одежа), 
і сміється вона до прийдешнього дня”. Деякі 
люди заперечують працьовитість, вважаючи її 



22 Пок лик мудрос ті

“роботоголізмом”, якимось нав’язливим неврозом. Але 
працьовитість – невід’ємна якість мудрості.

Вірш 26 дає нам п’яту рису мудрої людини: “Свої 
уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на 
язиці”. Сильна й мудра людина завжди говорить розваж-
ливо, лагідно. Мудра людина пильнує кожний свій крок, 
кожне своє слово.
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три

М

Правильна  
перспектива

ожливо, на цей момент ви думаєте, 
що потрібно докласти забагато зу-
силь, щоб стати мудрою, сильною й 

мужньою людиною. “Занадто високі вимоги!” “Чи 
справді так важливо бути надійним і приділяти 
прискіпливу увагу своїй роботі?” “Чи дійсно 
потрібно багато працювати, жертвувати й постійно 
пильнувати свого язика, користуючись ним мудро?”

Мудрість – як вона зображена в Книзі При-
повістей – вчить нас приймати мудрі рішення серед 
життєвої метушні. В Книзі Приповістей 8:35-36 
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Леді Мудрість попереджує, що ті, хто лю-
блять її, житимуть; а ті, хто грішать проти 
неї, загублять власну душу. Мудрість має 
відношення до щоденного нашого життя, 
але це також питання життя і смерті. 

Але розділ 31 не закінчується вір-
шем 26. Якби так було, ми мали б лише 
моральні норми без джерела сили, необхідної для того, 
щоб наші благі наміри втілювались в життя. Джерело 
мудрості знаходиться не в віршах 11-26, а в вірші 30: 
“Краса то омана, а врода марнота, жінка ж богобоязна – 
вона буде хвалена!” Ось вона, головна істина: справді 
мудра людина – сильна й посвячена – розуміє різницю 

між вічним та мінливим. Мудра людина вибирає жити 
заради вічного. Вірш 30 свідчить про оманливість кра-
соти і мінливість вроди. Врода – це добра річ. Але вона 
швидкоплинна. А наші стосунки з Богом – це те, що 
ніколи не скінчиться.

Проповідники схильні – скільки я чула проповідей на 
текст Книги Приповістей 31 – підкреслювати здібності 

Сила мудрої людини – це не стільки зовнішня 
міцність (“оз”) “фортеці” правильних вчинків, скільки 
“хаїль” (мужність духу), що демонструє внутрішні 
якості людини.
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Мудрої Жінки, її вміння вести бізнес. Так, ці  
якості свідчать про її велику практичну муд-
рість, але вони не є головною ідеєю цього урив - 
ка. Справжня мудрість починається з правиль-
них відношень з Богом. Початок мудрості – страх  
Господній. Але що таке страх Господній? Чи це  
почуття жаху у Божій присутності? Ні! Це 
благоговійне розуміння того, Хто є Бог, усвідом-
лення належної субординації у стосунках з Ним. 
Єдина найбільш важлива річ, яку нам потрібно 
знати, – це Хто такий дійсно Бог. Потребуємо 
глибоко усвідомлювати, що Він – наш Творець, 
Викупитель і Той, Ким ми живемо та існуємо. 

Маємо розуміти, по-перше, що Бог створив 
нас. Псалміст так висловив цю істину: 

“Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в 
утробі матері моєї, Прославляю Тебе, що 
я дивно утворений! Дивні діла Твої, і душа 

  
   
  
  
 

Мудрість – як вона зображена в Книзі 

Приповістей – вчить нас приймати мудрі 

рішення серед життєвої метушні. Мудрість 

має відношення до щоденного нашого жит-

тя, але це також питання життя і смерті.
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моя відає вельми про це! І кості мої не 
сховались від Тебе, бо я вчинений був 
в укритті, я витканий був у глибинах 
землі!” (Пс. 138:13-15)
Без нашого Бога-Творця ми неспро-

можні були б навіть зробити наступний 
подих. Апостол Павло казав жителям 
Афін, що лише Богом ми живемо, рухаємося і взагалі 
існуємо (Дії 17:25-28).

По-друге, маємо знати, що наш Бог – то Викупитель. 
Знову про це дуже проникливо пише Давид: 

“Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі 
добродійства Його! Всі провини Твої Він прощає, всі 
недуги твої вздоровляє. Від могили життя твоє Він 
визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. 
Він бажання твоє насичає добром, – відновиться, мов 
той орел, твоя юність!” (Пс. 102:2-5)
Через віру в нашого Викупителя Ісуса Христа ми 

маємо нове життя. Він за всі наші гріхи прийняв покаран-
ня і відкупив нас – тобто заплатив ціну за наше спасіння. 
Маємо знати, що Бог – то наш Викупитель. Також маємо 
знати, що Бог – Той, Хто зміцняє нас. Той, Ким ми живе-
мо. Старозавітній пророк Ісая так про це писав: 

“Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув: Бог відвічний – Гос-
подь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та 

Пок лик мудрос ті
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не втомлюється, і не збагненний розум Його. 
Він змученому дає силу, а безсилому міць. 
І помучаться хлопці й потомляться, і юнаки 
спотикнутись – спіткнуться, а ті, хто надію 
складає на Господа, силу відновлять, крила 
підіймуть, немов ті орли, будуть бігати – і не 
потомляться, будуть ходити – і не помучать-
ся!” (Іс. 40:28-31)
Серед рутини повсякденного життя й різних 

проблем, що обрушуються на нас, маємо 
пам’ятати, що Бог – Той, Хто зміцняє нас і 
підтримує.

У 1994 році о пів до п’ятої години одного ран-
ку нас розбудив телефонний дзвінок. В такий час 
дзвонять або п’яні помилково, або хулігани, або 
щоб повідомити погані новини. На превеликий 
жаль, то справді були погані новини. На іншому 
кінці проводу була Сюзан, найстарша наша 

П р а в и л ь н а  п е р с п е к т и в а

  
   
  
  
 

Маємо знати, що Бог – то наш Викупитель. 

Серед рутини повсякденного життя й різних 

проблем, що обрушуються на нас, маємо 

пам’ятати, що Бог – той, Хто зміцняє нас і 

 підтримує.
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донька, що жила зі своєю родиною на півдні Франції. Їй 
тільки-но подзвонили з місії на півночі Франції, де наш 
єдиний син Кент працював з дуже немічними каліками. 
Коли він їхав велосипедом на зібрання, його на смерть 
збив п’яний водій. В такі трагічні моменти люди заки-
дають віруючих самими різними питаннями: “Якщо Бог 
суверенний, то чи міг Він не попустити цього?” “Чи 
справді Бог є любов?” “Чи справді Він піклується про 
нас?” “Де взагалі був Бог?”

Саме тоді, коли нас спіткають трагедії, 
коли нас охоплює смуток, дуже важливо 
згадати й серцем прийняти ті істини про 
Бога, що нам їх відкриває Святе Письмо: 
Бог – суверенний, тому навіть через трагедії 
досягає Своїх цілей. Божа любов не завж-
ди нам зрозуміла, але одного дня ми отримаємо відповіді на 
всі наші запитання. Бог справді піклується про нас. Навіть 
трагедії служать нашому кінцевому благу. Бог справді був 
там (де трагедія). Він завжди з нами. Автор Послання до 
євреїв нагадує нам, що Господь ніколи не відступиться від 
нас і не покине нас (Євр. 13:5, Повт. 31:6).

Усвідомлення, що Бог працює навіть через трагедії, 
допомагає нам дещо по-іншому сприймати життя, сприй-
мати біль. Пізнання Бога підтримує нас в найчорніші мо-
менти життя, навчає різниці між тимчасовим та вічним. 
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Але пізнання Бога також допомагає нам розвива-
тись як мудрій людині в щоденному житті. Не-
просто стати надійною людиною, але Бог з нами; 
Він навчає нас так жити, щоб інші люди могли 
нам довіряти. Можливо, ми дещо соромимося 
своєї спритності і здібності заробляти гроші, 
але Бог бачить нашу працю і прославляється 
нею. Доволі важко бути щедрим, але Бог 

пильнує, щоб ми являли цю рису. Життя – це 
не легка приємна прогулянка. Воно вимагає 
важкої праці. Але ми, працюючи, вшановуємо 
цим Творця, Хто теж “працював” над нами. Так 
непросто завжди казати мудрі й ласкаві слова, 
але Бог чує кожне наше слово. Наші стосунки з 
Богом змінюють наше розуміння й сприйняття 
життя, дають нову перспективу.

Завдяки пізнанню Бога ми знаємо, що 
справді має значення. Знаємо, що триває вічно, 

  
   
  
  
 

Саме тоді, коли нас спіткають трагедії, коли 

нас охоплює смуток, дуже важливо згадати  

й серцем прийняти ті істини про Бога, що нам 

їх відкриває Святе Письмо: Бог – суверенний, 

тому навіть через трагедії досягає Своїх цілей.



30 Пок лик мудрос ті

а що є швидкоплинним, і вибираємо те, 
що має відношення до вічності. Ця нова 
перспектива впливає на кожне наше 
рішення: Чи будемо ми людьми, яким 
можна довіряти? Чи будемо ми плану-
вати і прагнути якісної праці? Чи будемо ми виявляти 
співчуття? Чи будемо ми досягати своїх цілей і виявля-
ти неабияку працьовитість? Чи будемо ми контролювати 
свого язика? Від того, в що ми віримо стосовно Бога, за-
лежить, наскільки мудро ми проживемо своє життя. 

Божий страх, благоговіння перед Ним, мотивує нас 
розпоряджатися мудро своїм часом – у світлі вічних 
цінностей. Страх Господній мотивує нас так викори-
стовувати свої ресурси, щоб приносити іншим користь. 
Страх перед Богом допомагає нам щодня обдумувати 
кожний свій крок. 

Сто років тому Елла Уїлер Уїлкокс написала коро-
тенький віршик, рядки якого актуальні й тепер, як були 
актуальні тоді, століття тому:

 В лиху годину ми глибоко усвідомлюємо, що лише 
Господь є нашим притулком. “О Господи, сило моя  
та твердине моя, і захисте мій в день недолі!  
Поприходять до тебе народи від кінців землі та й  
промовлять: Одідичили наші батьки лиш неправду  
й марноту, пожитку ж від них не було” (Єр. 16:19).
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Один корабель вирушає на Схід,
А інший на Захід стрілою прямує,
Хоча вітер дує лише в один бік 
І нелегкий бриз у вітрилах вирує. 

Куди прямувати, вирішує кормчий, а не 
вітер. Це ваш вибір. Чоловіки та жінки, сімейні 
та одинокі – всі можуть навчитися мудрості з 
Книги Приповістей 31. Хай вашим рішенням 
стане мудре життя у світлі вічних цінностей. 
Якщо станете на цей шлях, Бог зробить вас вар-
тими довіри, посвяченими своїй справі, сприт-
ними, щедрими, працьовитими і спроможними 
тримати свого язика. Більше того, ви глибоко 
усвідомите різницю між вічним та тимчасо-
вим – і обов’язково присвятите своє життя тому, 
що вічне. Саме такою є Божа формула успішного 
життя. Будьте мудрими людьми. Будьте сильни-
ми. Це ваш вибір.

  
   
  

Від того, в що ми віримо стосовно Бога,  

залежить, наскільки мудро ми проживемо  

своє життя. 
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Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ
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