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Покійний Біллі Грем, один із найвідоміших благовісників 20 століття, 
щодня читав по п’ять псалмів, прочитуючи Книгу Псалмів за місяць. 
Він казав, що Книга Псалмів навчила його, як покращувати стосунки 
з Богом. Разом зі псалмами Грем також щодня читав по одному розді-
лу з Приповістей. За словами Біллі, Книга приповістей навчила його, 
як покращувати стосунки з ближніми.

Книга приповістей є посібником Божого народу стосовно мудрого 
життя та уникнення безглуздих учинків. Вивчаючи упродовж наступ-
них 50 днів цю майже 3000-річну книгу стародавньої мудрості, ви 
будете вражені її актуальністю для сьогодення. Божі настанови для 
життя не втрачають своєї значимості. Їхня цінність з роками не змен-
шується; вони завжди досконалі.

Вірю, що ця книга серії “Подорож по Біблії” стане ще одним кроком 
на шляху до вашого регулярного, старанного і молитовного читання 
та виконання Божого Слова.

Девід Кук

Передмова
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Ми раді, що ви вирішили приєднатися до 
подорожі в глибші стосунки з Ісусом Христом!

В Україні вже понад 25 років нас знають по щоденним 
біблійним статтям книги “Хліб Наш Насущний”. Багато читачів 
насолоджуються змістовними, надихаючими та актуальними 
статтями, які направляють їх до Бога і до мудрості та обітниць 
у Його незмінному Слові.

Ми приготували серію книг, аби допомогти віруючим проводити 
час із Богом у Його Слові. Маємо надію: щоденні роздуми над 
Божим Словом посприяють зміцненню ваших стосунків із Богом 
через Господа і Спасителя Ісуса Христа.

Як користуватися цією книгою

ЧИТАЙТЕ. Книгу треба читати разом зі Словом Божим, 
подорожуючи з Ним. Вона містить пояснювальні нотатки, 
які мають допомогти вам по–новому зрозуміти Писання.

РОЗМІРКОВУЙТЕ. Запитання допоможуть вам відгукнутися 
на Божий заклик і Його Слово, дозволяючи Йому змінити 
вас зсередини.

ЗАПИСУЙТЕ. Наявність вільного місця на сторінках дає 
можливість вести щоденник вашої подорожі і записувати 
свої думки та відгуки.
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Цар Соломон, який царював над Ізраїлем у період між 970 і 931 
роками до Р. Х., був основним автором Книги приповістей. Він був 
відповідальний за велику частину, присвячену мудрості (розділи 1—9), 
і за приповісті в 10:1—22:16. Приповісті в 22:17—24:34 взяті з висловлю-
вань мудреців, які жили за межами Ізраїлю. Далі йде ще одна частина 
приповістей Соломона (25:1—29:27).

Про Агура нічого невідомо. Його чудові приповісті містяться 
в 30-му розділі. Цар Лемуїл не був ані ізраїльським, ані юдейським ца-
рем, однак у нього була мудра мати, чиї настанови він передає в 31:1–9. 
Епілог (31:10–31) містить опис чеснотної жінки. Ця похвала надана Рут 
(Рут. 3:11), що утворює зв’язок з книгою Рут, яка в єврейському каноні 
йде наступною за Книгою приповістей.

Основна тема Приповістей, що “страх Господній – початок прему-
дрости” (1:7; 9:10), нагадує: істинне знання та істинну мудрість можна 
віднайти лише в благоговійних стосунках з Богом. По-справжньому 
мудра людина благоговіє перед Богом і живе згідно з Його Словом.

Структура Книги приповістей
1:1–7 Випробування, благословіння, спокуса, релігія та 

  мудрість.
1:8—9:18 Як віра впливає на вчинки.
10:1—22:16 Як мова і мудрі вчинки визначають напрямок нашого 

  життя.
22:17—24:34 Заклик до покірності Богу та віддалення від світу.
25:1—29:27 Небезпека жадібності та важливість терпіння і молитви.
30:1–33 Приповісті Агура.
31:1–9 Приповісті царя Лемуїла.
31:10–31 Закінчення: чеснотна жінка.

Ключовий вірш
“Страх Господній — початок премудрости, — нерозумні погорджують 

мудрістю та напучуванням” — Приповістей 1:7.

Огляд



День 1
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Прочитайте Приповістей 1:1–7

Соломон, який представ-
лений основним автором 
Книги приповістей (1:1), 

є сином Давида. Він був ізраїль-
ським царем, що просив у Бога 
мудрості, і йому була дана така 
мудрість, що інші царі відправля-
ли послів, аби ті її послухали. Його 
мудрістю була вражена і цариця 
Шеви (1 Цар. 3:6–9; 5:9–14; 10:6–9).

На жаль, численні чужоземні 
дружини Соломона збили його з 
істинного шляху (1 Цар. 11:1–13). 
Недостатньо лише знати, що є 
правильним; треба це виконувати!

Соломон написав 3000 припо-
вістей і 1005 пісень (1 Цар. 5:12). 
У Книзі приповістей відображені 
його моральні уроки і мудрість. 
Ця книга дасть знання, розуміння 
(Пр. 1:2) та мудрість чинити те, що 
є правильним, праведним і спра-
ведливим (в. 3). Простодушним 
вона дасть мудрість (в. 4), моло-
дим — пізнання й розважність 
(в. 4), мудрим — примножить науку 
(в. 5), розумним — мудрі думки 
(вв. 5–6). До якої б категорії ви не 
відносилися, ця книга — для вас. 
Вона дасть вам мудрість і сфор-
мує ваше життя.

Однак Книга приповістей — то 
не лише книга про здобуття му-
дрості. Основним у книзі є вірш 7, 
у якому сказано, що “страх Гос-
подній — початок премудрости”. 
Це означає: благоговіти пе-
ред Богом, пам’ятати, що це 
Він вас створив і відкупив, 
усвідомлювати Його цілко-
виту силу і владу над усім 
та визнавати свою повну 
залежність від Нього.

Усе знання походить від спо-
стереження за творінням або 
від об’явлення Творця. Однак 
спостереження не дасть відповіді 
на питання, Яким є Творець, чому 
Він створив світ, як Його пізнати, 
хто ми і яке наше призначення. 
Відповіді на ці питання можна 
отримати лише завдяки Божому 
об’явленню, яке дає нам шир-
ше розуміння буття. Отже, нам 
треба дослухатися до Його слів, 
бо саме вони дадуть нам істинне 
знання.

З іншого боку, нерозумними 
(необов’язково неосвіченими) 
є ті, хто відкидає Божу владу 
і зневажає Його об’явлення та 
настанови (в. 7).
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Подумайте

Книга приповістей 
принесе користь 
чотирьом катего рі  -
ям людей: про  сто -
душним, молодим, 
мудрим і розумним 
(1:4–5). До якої ка-
тегорії відноситесь 
ви, і що ви можете 
отримати від Книги 
приповістей?

У Приповістей 1 
сказано про існу-
вання двох спосо-
бів життя: жити, як 
мудрі, які благо-
говіють перед 
Господом, слухають 
Його одкровення 
і виконують Його 
Слово; або жити, 
як нерозумні, які 
відкидають Божу 
мудрість і Його 
настанови, покла-
даючись виключно 
на власні спостере-
ження. Яким буде 
ваш відгук?



День 2

Прочитайте Приповістей 1:8–33
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Від самого початку в еден-
ському саду було чутно 
два голоси — голос Творця 

і ворожий голос диявола. У цій 
частині Приповістей ми зно-
ву чуємо два голоси. Обидва 
промовляють до “мого сина” 
(Пр. 1:10), до юнака.

Один із них є голосом гріш-
ників (в. 10), нерозумних (в. 22) і 
насмішників (в. 22). Цей голос 
спокусливий. Він закликає юнака 
нехтувати наслідками, прагнути 
багатства, здобутого нечесним 
шляхом (вв. 11–13), і кидати жере-
бок з поганим товариством (в. 14).

Однак інший голос, голос 
мудрих батьків (вв. 8–9) і самої 
мудрості (в. 20), викриває обман 
і показує, що це — пастка (вв. 17–
18), яка буде коштувати людям 
їхнього життя (в. 19).

Мудрість завжди пока-
зує справжню дійсність, 
вона викриває обман 
і застерігає від спокуси. 
Мудрість закликає молодих та 
простодушних дослухатися до 
правильних настанов (в. 8) і не 

слухати голос грішників (в. 10). 
Мудрість каже: “Думайте про 
наслідки!” Якщо ми слухаємо 
голос мудрості, то будемо жити 
безпечно (в. 33), якщо ж ні, тоді 
зазнаємо наслідків власних 
учинків (в. 31). Мудрість за-
кликає до страху Господнього 
(в. 29). Упертий спротив призве-
де лише до загибелі (в. 32).

Голос мудрості нагадує голос 
Ісуса Христа, втіленої Божої 
мудрості. Ісус відкриває істину 
про Бога і про Його задуми для 
життя людей. Він закликає нас 
залишити власну наївність та 
глузування (в. 22) і покаятись.

Це серйозне попередження. 
Ісус Христос показує нам спосіб 
пізнання Бога і життя в дружбі 
з Ним. Будь–який інший спосіб 
життя є згубним, яким би спо-
кусливим він не був. Нерозумні 
ненавидять знання і не бояться 
Господа (в. 29). Мудрі, навпаки, 
слухають Господа і благого-
віють перед Ним, і саме вони 
віднайдуть безпечну та спокійну 
гавань (в. 33).
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У Приповістей 1:8–
33 промовляють два 
голоси, втім слухати 
треба лише один 
із них. Як їх розпіз-
навати і слухати 
належний голос?

Що в Приповістей 
1:8–33 сказано 
про майбутнє 
нерозумних? Це 
їхня помилка чи 
їхня доля? Моліться 
за мудрість, щоб 
не лише пізнавати 
правильний шлях, 
але і йти цим 
шляхом.

Подумайте



День 3

Прочитайте Приповістей 2
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У другому розділі Книги при-
повістей записані слова 
підбадьорення, які батько 

промовляє до сина, спонукаючи 
його розмірковувати над його 
настановами та причинами для 
їхнього виконання (вв. 1–2).

У віршах 1–8 умовний сполуч-
ник “якщо” використано тричі: 
“якщо приймеш слова мої ти” 
(в. 1); “якщо до розсудку ти кли-
кати будеш” (в. 3); “якщо будеш 
шукати [розуміння], немов срібла” 
(в. 4). Наслідком виконання цих 
настанов стане розуміння страху 
Господнього і Богопізнання (в. 5).

Мудрість є Божим даром (в. 6) 
і водночас результатом пошу-
ків, слухання та застосування. 
Людські зусилля необхідні, 
однак мудрість дає саме Бог. 
Так само Бог дає успіх і захист 
(вв. 7–8). Велике благословіння 
дивитися на речі Божими очима 
і жити мудро, усвідомлюючи: все, 
що ми маємо, дароване Богом.

Мудрість допоможе нам 
у трьох основних напрямках.

• По–перше, вона допомагає 
розрізняти правильний шлях, 

яким треба йти, і хибну дорогу, 
яку треба оминати (вв. 12–15).

• По–друге, мудрість показує 
дійсність і справжні наслід-
ки вчинків, аби ми розуміли 
справжню суть привабливих 
на вигляд пропозицій (вв. 16–
19). Мудрість допомагає нам 
осягати значення звабливих 
слів перелюбної жінки та 
усвідомлювати, що за заві-
сою привабливості ховається 
дорога до загибелі (вв. 18–19). 
Мудрість показує, що основою 
життя є Божий шлях.

• По–третє, мудрість веде до 
благословіння вічного життя 
в Божому краї (вв. 20–21). На-
томість невірних і безбожних 
очікує дуже похмуре майбут-
нє (в. 22). Зверніть увагу на 
наявність лише двох варіантів! 
Син, який слухає мудрого 
батька і виявляє страх Господ-
ній, врятується від темної 
стежки і дому смерті (в. 18); 
він радітиме життю в краї, 
який Бог обіцяє Своєму наро-
ду навіки.
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Мудрість треба 
завзято шукати, 
і водночас вона 
є Божим даром 
(Як. 1:5). Що 
це означає для 
вашого пошуку 
мудрості?

Божа мудрість 
надає розуміння 
та усвідомлення 
наслідків учинків. 
Яку користь це 
може вам прине-
сти?

Подумайте



Кожного разу, коли Бог дає 
повеління, Він пояснює, 
навіщо його треба викону-

вати. Він ніколи не каже “що”, не 
сказавши “чому”.

Сьогоднішній уривок містить 
шість повелінь. Шість разів му-
дрий батько направляє свого 
сина, надаючи кожного разу під-
стави для виконання його наста-
нов і показуючи Божий відгук на 
вияв покірності. У цих повеліннях 
багато сказано про те, що значить 
мудро жити. Це означає:

• пам’ятати Божі заповіді (Пр. 3:1);

• виявляти любов та вірність (в. 3);

• довіряти Божому об’явленню 
і не покладатися на свій розум 
(в. 5), визнаючи Божу владу 
(в. 6);

• благоговіти перед Богом та 
уникати злого шляху (в. 7);

• довіряти Господу і шанувати 
Його пожертвами з власного 
багатства (в. 9);

• усвідомлювати потребу 
у виправленні та дисципліні, 
яку Бог з любов’ю надає 
(вв. 11–12).

“Чому”, які надані разом із цими 
повеліннями, містять обітницю 
довголіття (в. 2), доброї репутації 
(в. 4), Божого проводу (в. 6), забез-
печення фізичних потреб (в. 8), 
винагороди за працю (в. 10) та 
обітницю духовної зрілості (в. 12; 
див. також Євр. 12:10).

Для біблійної літератури муд -
рості характерно скоріше узагаль-
нювати обітниці, ніж чітко їх про-
писувати. Проте від цього вони 
не втрачають своєї істинності, бо 
життя, проваджене у відповідно-
сті з Божим Словом і позначене 
любов’ю, вірністю та відкритістю 
до виправлення, веде до належ-
ної продуктив ності.

Водночас наявність або від-
сутність цих результатів не може 
слугувати точним індикатором 
духовного стану або здоров’я 
людини. Як показує Псалом 72 
та історія Йова, люди можуть 
стикатися з винятками із цих 
узагальнень, і тоді перед ними 
постає питання: “Чому безбожні 
(або нерозумні, згідно з Книгою 
приповістей), як здається, живуть 
добре (див. Пс. 72), а праведні 
(або мудрі) страждають (див. Кни-
гу Йова)?”

День 4

Прочитайте Приповістей 3:1–12

12
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Приповістей 3:5–6 
закликає до цілко  -
витої довіри Гос-
поду. Що, на вашу 
думку, для цього 
потрібно?

Подумайте над 
тим, що в Припо-
вістей 3:11–12 
і Євреїв 12:5–6 
сказано про Божу 
дисципліну. Як 
цінувати Божий 
докір і Його 
виправлення?

Подумайте

Це можна пояснити тим, що плоди му-
дрого життя не завжди відчутні матеріально, 
водночас процвітання, яке воно приносить, 
має вічну цінність. Наслідком мудрості 
є задоволення і зрілість, яких ніхто не 
здатен позбавити. Доказом цьому слугує 
Ісус Христос, втілення Божої мудрості.



День 5

Прочитайте Приповістей 3:13–20
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Цей уривок, перший з ба-
гатьох блаженств у Книзі 
приповістей, співзвучний 

із Псалмом 1, Псалмом 118 і з 
Євангелієм від Матвія 5. Той, хто 
знаходить мудрість, знаходить 
справжнє щастя!

У Приповістей 3:14–15 описа-
на безмежна цінність мудрості: 
“ліпше надбання її від надбання 
срібла” (в. 14); “від щирого зо-
лота ліпший прибуток її” (в. 14); 
“дорожча за перли вона” (в. 15). 
Мудрість впливає на тривалість 
і на якість життя. Вона надає дари 
довголіття, слави і багатства (в. 16), 
а її стежки приємні і мирні (в. 17).

Порівняння мудрості з “дере-
вом життя” (в. 18) повертає нас 
до еденського саду (Бут. 2:9). 
Послухавши голос змія, Адам 
і Єва втратили доступ до цього 
дерева життя. У Біблії “дерево 
життя” часто символізує плодо-
вите, благословенне життя 
(див. Пр. 11:28–30; 13:12).

У Приповістей 3:19–20 змальо-
вана участь мудрості у творенні. 
Божа мудрість є джерелом добре 
створеного світу. Якщо Бог за 
допомогою мудрості створив 

порядок і ритми життя, тоді нам, 
що живуть у Божому світі, краще 
прагнути пізнати мудрість, з якою 
Він створив світ.

Для віруючих старозавітного 
періоду цю мудрість можна було 
віднайти в страху Господньому 
(Пр. 1:7). Для нас це означає іти 
за Ісусом Христом, втіленням 
Божої мудрості (1 Кор. 1:24, 30). 
Бо “усе через Нього повстало” 
(Ів. 1:3), і “усе через Нього й для 
Нього створено” (Кол. 1:16).

Марно намагатися щасли-
во жити в Божому світі без 
віри в Ісуса Христа, через 
Якого і Яким був створений 
світ. Ісус є мудрістю, яка обіцяє 
нам багате життя (Ів. 10:10).

Третій розділ Книги припові-
стей відображає батьківське лю-
бляче прагнення, аби син усвідо-
мив цінність мудрості і керувався 
нею в житті. Пізнання мудрості є 
водночас даром і завданням. Ісус 
є найвеличнішим даром Божим, 
однак зростання в Ньому потре-
бує також молитовної дисци-
пліни, слухання Божого Слова, 
відкидання голосу змія і ходіння 
вузькою дорогою.
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Що нам пропонує 
мудрість у контек-
сті тривалості та 
якості життя? Що, 
на вашу думку, 
є основним для 
мудрого життя?

Що для вас 
означає той факт, 
що зростання 
в мудрості є 
даром і завдан-
ням?

Подумайте




