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   ЗМІСТ                                            НОТАТКИ ДЛЯ ЛІДЕРА

Ласкаво просимо до вивчення Книги приповістей в групах!
Книга приповістей відрізняється від інших книг Біблії. Це не розповідь, що веде нас по одній 
сюжетній лінії, це не лист з одним загальним посланням, і це навіть не псалми, наповнені 
різними вигуками, хваліннями і проханнями. Книга приповістей пов’язана з емоційно-на-
сиченою потребою Бога втрутитися і показати нам Своє спасіння. Чесно кажучи, структу-
ра приповістей здається дещо випадковою. Приповісті наповнені сумішшю практичних 
рекомендацій, мудрих порад, серйозних попереджень і здорового глузду, орієнтованого на 
Бога. Тим не менш, на сторінках приповістей ми бачимо, що в основі кожного уроку лежить 
одна ключова тема: “Страх Господній – початок премудрости” (Пр. 1:7).

Цей матеріал підійде для будь-якої групи: новонавернених християн, зрілих віруючих або 
просто людей різного духовного рівня. Ми підготували питання, теми для обговорення 
і нотатки для лідерів, щоб, користуючись ними, ви могли ґрунтовно дослідити Книгу при-
повістей. Отримайте необхідну в житті мудрість і навчіться застосовувати її за допомогою 
цієї складної, однак дуже корисної книги Біблії.

Курс складається з восьми уроків по 45 хвилин, які супроводжують 50-денний план читання 
“Книги приповістей”. Урок 1 розпочинає цю серію. Група не потребує спеціальної підготовки 
до кожної зустрічі. Головне – мати бажання досліджувати Писання і навчатися його застосо-
вувати. В кожному наступному уроці розглядається біблійний уривок з Книги приповістей 
і читаються відповідні статті в книзі. Курс завершується Уроком 8. Щоб мати загальне уяв-
лення про структуру курсу, ви можете роздрукувати стислий зміст для кожного з учасників 
(стор. 2).

Ми дуже раді бути вашими співучасниками-дослідниками, які так само намагаються глибоко 
поринути у Боже Слово і зрозуміти, у чому полягає мудрість і як її застосовувати у нашому 
житті.

Будемо раді, якщо ви поділитеся враженнями від пройденого курсу 
по email: contest.odb@gmail.com.

Структура уроку
Частина 1: Розминка
Поставте вступне запитання щодо теми дня та обговоріть якийсь 
кумедний випадок із власного досвіду, який пов’язаний із цим пи-
танням. Можливо, це розташує слухачів і налаштує їх на подальше 
обговорення та спілкування.

Частина 2: Вивчення
Далі йде сам урок. Роздрукуйте робочі листи для кожного учасника 
вашої групи. Вони містять не більше п’яти запитань стосовно уроку 
та вільне місце для нотування власних думок під час обговорення.

Частина 3: Застосування
Кожний урок завершується декількома запитаннями для особистих 
роздумів. У цей час учасники можуть поділитися один з одним влас-
ними думками. Усе залежить від відкритості членів групи та належної 
атмосфери.

Частина 4: Молитва
Щоб уникнути незручних моментів, запропонуйте помолитися за  
потреби учасників групи, а потім завершіть зустріч спільною молит-
вою. Не треба ні на кого тиснути, аби хтось помолився вголос.

Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє 
та поділитися якимись думками, отриманими під час уроку,  
або ж просто помолитися один за одного.

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера
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Практичні поради
Як не буває двох однакових груп по вивченню Біблії, 
так неможливо уявити універсальну серію уроків! 
В “Нотатках для лідера” ви знайдете стислий виклад 
відповідей на кожне питання уроку – “Висновок 
лідера”. Це допоможе направити бесіду.

Крім “Висновку лідера”, у відповідях на кожне 
запитання міститься розділ “Глибше”. Ці додаткові 
питання допоможуть групі заглибитися в тему. Мож-
ливо, ваша група захоче розглядати лише основні 
питання, не заглиблюючись далі. Ваша група така, 
яка є. Ці нотатки допоможуть вам найкращим чином 
направити обговорення та організувати навчання. 
Вам треба знати присутніх та розуміти їхній духовній 
рівень.

Рекомендуємо вам, як ведучому, заздалегідь читати 
нотатки до кожного уроку. Це допоможе вам краще 
підготуватися, продумати, які аспекти кожного 
питання будуть найбільш корисними для вивчення 
у вашій групі, та успішно провести урок.

Структура курсу
Урок 1: Знайомство з Книгою приповістей

• Огляд і ДЕНЬ 1 з “Книги приповістей”.
• Почніть вивчати, що насправді означає “страх 

Господній” та “мудрість” у Книзі приповістей.

Урок 2: Переваги мудрості
• Стислий виклад основних ідей за  

ДЕНЬ 2 – ДЕНЬ 8 (Пр. 1–5).
• Розгляньте: чому нам так необхідна мудрість; 

чому перед нами завжди стоїть вибір, як пра-
вильно вчинити.

Урок 3: Мудрість і безглуздя
• Стислий виклад основних ідей за  

ДЕНЬ 9 – ДЕНЬ 15 (Пр. 6–9).
• Проаналізуйте: що пропонують нам мудрість 

і безглуздя; наслідки у випадку мудрості або 
безглуздя; чому для світу Божа мудрість  
є безглуздям.

Урок 4: Самоаналіз
• Стислий виклад основних ідей за  

ДЕНЬ 16 – ДЕНЬ 22 (Пр. 10-13).
• Усвідомте свою вразливість перед закликами 

безглуздя та визначте, чи йдете ви мудрим 
шляхом.

Урок 5: Проникнення мудрості в серце
• Стислий виклад основних ідей за  

ДЕНЬ 23 – ДЕНЬ 29 (Пр. 14-18).
• Дослідіть: як мудрість виявляється у стані серця 

перед Богом; як вона охороняє під час трудно-
щів; чому нам треба бути уважними стосовно 
того, яким речам ми дозволяємо на нас впливати.

Урок 6: Принципи та обіцянки мудрості
• Стислий виклад основних ідей за  

ДЕНЬ 30 – ДЕНЬ 36 (Пр. 19-24).
• Дізнайтесь: як мудре життя показує навколиш-

ньому світу Божий характер; чому мудрість – це 
не просто якась формула; що повнота мудрості 
буде тільки на небесах.

Урок 7: Мудрі стосунки
• Стислий виклад основних ідей за  

ДЕНЬ 37 – ДЕНЬ 43 (Пр. 25-29).
• Розгляньте: чому небезпечно заздрити способу 

життя оточуючих людей; що вірити Богу означає 
слухати Його голос більше, ніж інші голоси; як 
мудре життя робить нас більш люблячими.

Урок 8: Дотримання мудрості
• Стислий виклад основних ідей за  

ДЕНЬ 44 – ДЕНЬ 50 (Пр. 30–31).
• Зробіть важливі висновки стосовно вивчення 

Книги приповістей; чому не існує середини між 
мудрістю та безглуздям; чому ми більш за все 
потребуємо мудрості; як Ісус може бути нашою 
мудрістю та безпекою; як життя Соломона каже 
нам про небезпеку безглуздя. 

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 1: Знайомство з Книгою приповістей
Приповістей 1:1–7; Стислий огляд і День 1 у “Книзі приповістей”Книга приповістей

МЕТА УРОКУ

Основна мета Уроку 1 – розпочати вивчення “Книги приповістей” із серії 
“Подорож по Біблії”, а також ознайомитися з деякими ключовими ідеями цієї 
книги. 

На початку Уроку 1 роздайте кожному учаснику групи “Книгу приповістей”. 
Прочитайте Стислий огляд, а також статтю за ДЕНЬ 1 і відповідні біблійні вірші. 
Це дозволить усім ознайомитися з новою книгою і далі дотримуватися плану 
читання. На кожному уроці будуть обговорюватися сім статей із книги.

Зверніть особливу увагу на вірш Пр. 1:7, який є ключовим віршем цієї киги 
(а  також усього курсу). Під кінець уроку група краще зрозуміє, що таке насправді 
“мудрість”, що означає “страх Господній”, і чому страх перед Богом є основою 
мудрого життя.

ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Уявіть, що за допомогою машини часу ви змогли б поговорити з самим 
собою в минулому. Які життєві уроки ви отримали, якими хотіли 
б поділитися з самим собою?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА 

Пізнаючи життя і навчаючись на власних помилках, ми здобуваємо знання 
та мудрість.
Сьогодні ми мудріші, ніж були раніше, а в майбутньому станемо ще більш 
мудрими, ніж зараз.
“Книга приповістей” спрямована на те, щоб зробити нерозумних людей 
мудрими, а мудрих ще мудрішими.

ГЛИБШЕ: 

Питання: Що ви знаєте про Бога, чого раніше про Нього не знали?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми постійно прагнемо стати більш зрілими в стосунках з Христом (Еф. 4:13). 
Отже, необхідно більше і більше пізнавати Його характер і мудрість.

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

Прочитайте: Стислий огляд (стор. 5) у “Книзі приповістей”.
Прочитайте: Приповістей 1:1-7.
Прочитайте: ДЕНЬ 1 (стор. 6).

1. Як ви можете охарактеризувати мудрість? На що схоже мудре  
життя?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА: 

Без Бога ми не можемо бути мудрими, бо Він і є джерелом мудрості.
Мати мудрість – означає жити у відповідності з Божою волею.
Мудре життя – це життя в тісному взаємозв’язку з Богом та Його Словом.

ГЛИБШЕ: 

Поділіться своїм досвідом пошуку мудрості. 
Питання: Що вас дивує або викликає питання в статті за ДЕНЬ 1 “Книги 
приповістей”?
Питання: Згідно з 1 Коринтян 1:30, де знаходиться мудрість?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА: 

Ісус – наша мудрість. Тому для людей, які живуть після Його смерті, воскресіння 
і вознесіння, вона полягає в пізнанні Його, у любові до Нього та в довірі Йому.

2. Ґрунтуючись на Книзі приповістей, що робить людину безглуздою або 
мудрою?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА: 

Мудра людина боїться Бога, знає та любить Його, і віддає перевагу Його словам, 
а не власному досвіду чи інстинктам.
Безглузда людина не приймає до уваги мудрість і повеління Бога, а покладається 
на власну інтуїцію.

ГЛИБШЕ: 

Питання: Як Ісус змальовує мудру і безглузду людину в Матвія 7:24-27?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА: 

Мудра людина слухає та виконує вчення Ісуса.

Питання: Як оточуючий світ визначає мудрість і безглуздя?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Світ часто нам говорить, що мудрість приходить від пізнання себе, що відповіді 
є в кожному з нас, а безглуздя – це відсутність чесності стосовно самого себе. 

Урок 1
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 1: Знайомство з Книгою приповістей
Приповістей 1:1-7. Стислий огляд і День 1 у “Книзі приповістей”Книга приповістей

3. Що означає вислів “страх Господній”? Як він виявляється в нашому 
повсякденному житті?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Частково страх перед Богом – це благоговіння, пошана, любов та залежність 
від Нього.
Любити те, що любить Бог, і ненавидіти те, що ненавидить Він (Пр. 8:13). Ставити 
Його на перше місце навіть у повсякденних речах нашого життя.

ГЛИБШЕ: 

Питання: Чи можете ви пригадати часи, коли ви відчували страх Господній 
(довіряючи Йому попри все)?

Питання: Прочитайте Приповістей 3:7; 8:13; 14:2; 14:16 і 23:17. Які переваги 
вам дають ці вірші для життя в страху Господньому?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:  

Боятися Бога означає жити в безпеці, подалі від зла, правильно оцінюючи себе 
та інших.

4. Які страхи справляють вплив на ваше життя, направляючи його 
та впливаючи на ваш вибір?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА: 

Надії, мрії, родина, кар’єра, гроші та багато чого іншого можуть стати нашим 
головним “страхом” у житті (те, заради чого ми живемо, те, що надає нам 
впевненість або визначає наші пріоритети).
Якщо страх Господній впливає на нас більше, ніж інші речі, вони втрачають 
контроль над нашим життям. Наприклад, не треба впадати у відчай, якщо щось 
зміниться в тимчасових явищах, бо наше життя зосереджене на любові Бога, 
а Він – незмінний.

ГЛИБШЕ: 

Питання: Що треба робити, аби жити в благоговінні перед Богом?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Необхідно читати Біблію і розмірковувати над нею. Саме в ній ми ясніше за все 
бачимо, Ким є Бог.

ГЛИБШЕ: 

Питання: Які існують причини для страху перед Богом (див. Мт. 10:28-31)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми боїмося Бога через Його суд (в. 28), через Його увагу до кожного з нас (в. 30) 
і через цінність, яку Він нам надає (в. 31).

Питання: Як страх перед Богом впливає на наші інші (здавалося б, великі) 
страхи?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА: 

Страх Господній означає: у нас є впевненість, що ми належимо Царю, Який 
любить нас і піклується про наші потреби. Це дозволяє нам жити згідно 
з повелінням Ісуса: “Не лякайтесь” (Мт. 10:31), бо ніщо не може з Ним змагатися.

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте 
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного 
уривка.
Для роздумів: Попросіть присутніх прочитати два запитання в “Книзі 
приповістей” ДЕНЬ 1 і записати відповіді у свою книгу.
Також попросіть записати відповіді на наступні запитання стосовно цього уроку:

З якою метою ви починаєте вивчати “Книгу приповістей”? Що б ви хотіли 
отримати за наступні сім тижнів? У яких сферах життя ви хотіли б отримати 
більше мудрості?

Поверніться до цих відповідей у кінці курсу по “Книзі приповістей” і знову себе 
перевірте. Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці запитання 
в групі.

ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно 
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. Потім 
помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось помо-
лився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поді-
литися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помолитися 
один за одного.

Урок 1

Подорож по Біблії® 
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 2: Переваги мудрості
Приповістей 1—5; ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 8 у “Книзі приповістей”Книга приповістей

МЕТА УРОКУ:

На основі ключових ідей за ДЕНЬ 2 – ДЕНЬ 8 “Книги приповістей” розгляньте, 
які переваги має мудрість. Учасники групи отримають загальне уявлення про 
ці переваги і побачать, що ми можемо сприймати їх за повсякденну дій-
сність, якщо близько спілкуємося з Богом та перебуваємо в Його  
Слові.
Особлива увага буде приділена третьому розділу Книги приповістей, у якому 
міститься ключовий вірш цього уроку, а також запевнення, що мудрість дорожча 
за гроші, і що Бог хоче, аби ми Йому довіряли.

ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Узагальнення попереднього уроку: Минулого разу ми розпочали серію уроків 
із вивчення Книги приповістей. Ми обговорили, що мудре життя розпочинається 
з правильних взаємин із Богом. Головна думка Книги приповістей полягає в тому, 
що мудрість починається зі страху перед Богом. Бути в страху перед Богом 
означає бути в благоговінні перед Ним, любити Його і ставити Його на перше 
місце у своєму житті.

Уявіть, що ви можете обрати своєю довіреною особою будь-яку 
людину у світі (наприклад, це може бути знаменитість, історична або 
легендарна особистість). Ця людина завжди відповідала б на ваші дзвінки, 
обговорювала з вами всі питання і проблеми, щиро надаючи поради 
і допомагаючи, а також розділяючи з вами своє життя і свої секрети. Кого 
б ви обрали і чому?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Основа основ самої мудрості – це наше постійне близьке спілкування з Богом, 
а також розуміння того, що Він із нами тут і зараз посеред наших злетів та падінь, 
проблем та рішень.

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Що, на вашу думку, є найкращим із того, що можна придбати за гроші? 
Які переваги надає нам мудрість і чому “ліпше надбання її від надбання 
срібла” (Пр. 3:14)?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

(ДЕНЬ 2) Мудрість дозволяє нам бачити речі такими, якими вони мають бути, 
і те, що тільки через Господа Ісуса ми можемо стати правими перед Богом. 
(ДЕНЬ 3) Ми можемо бачити світ таким, яким його бачить Бог. (ДЕНЬ 4) Мудрість 
дає зрілість і благословіння. (ДЕНЬ 6) Мудрість допомагає довіряти Богу і жити 
благочестиво. (ДЕНЬ 7) Мудрість тримає нас на Божому шляху. (ДЕНЬ 8) Мудрість 
допомагає берегти моральну чистоту.

ГЛИБШЕ:

Питання: Чи має суттєве значення те, що текст Приповістей 3:14 був 
написаний царем Соломоном, найбагатшою людиною у світі?
Соломон мав як велике багатство, так і мудрість, однак його досвід показав, що 
мудрість набагато цінніша.
Питання: У чому переваги статевої чистоти?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Вірні стосунки – це відображення Божої вірності перед навколишнім світом. 
Статева чистота означає, що секс не повинен визначати наше життя і наші 
пріоритети. Бути статево розпущеними означає жити, як люди, “що Бога 
не знають” (1 Сол. 4:5), і тим самим руйнувати стосунки з Ним.

2. Що вам треба робити, аби здобути мудрість і користуватися її 
перевагами?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Мудрість – це дар і праця. Ми вже маємо мудрість, довіряючи Ісусу, втім нам все 
одно треба постійно мудрішати, читаючи Боже Слово, проводячи час із Богом 
і покладаючись на Нього знову й знову.
Нам треба всім серцем свідомо займатися пошуком мудрості (Пр. 4:7).

ГЛИБШЕ:

Питання: Як зрозуміти, чи стаємо ми з часом мудрішими?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Нам варто проаналізувати своє ставлення до Божого Слова, а також особисті 
бажання та амбіції. Спитайте себе, скільки часу ви приділяєте вивченню 
Святого Письма, і наскільки важливою для вас є молитва в прийнятті будь-
якого рішення.

3. Що означає вислів “з праведними в Нього дружба” (Пр. 3:32)?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Бог ближче до нас за будь-кого іншого. Це означає, що ми можемо звертатися 
до Нього в будь-яких обставинах. Ми ніколи не самотні. Він “для нас – охорона 
та сила, допомога в недолях” (Пс. 45:2).
Господь відкриває нам Свої тайни, плани та мудрість (Ів. 15:15). Біблія 
показує нам усю історію світу, а також те, що буде в кінці світу. Тому можемо 
бути впевненими у своєму майбутньому, бо ми належимо Ісусу – Царю 
і Переможцю.
Святий Дух щоденно нас навчає. Якщо ми йдемо до Бога, Він іде нам назустріч 
(Як. 4:8).

Подорож по Біблії® 
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Урок 2: Переваги мудрості
Приповістей 1—5; ДЕНЬ 2 — ДЕНЬ 8 у “Книзі приповістей”Книга приповістей

ГЛИБШЕ:

Питання: Як нам поглибити свої стосунки з Богом?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Читання Біблії, спілкування з іншими віруючими, час, проведений із Богом 
у молитві та поклонінні Йому – це чудові можливості перебувати в Ньому та 
насолоджуватися Його присутністю.

Питання: Чи можна на підставі уривка 1 Коринтян 2:9-11 сказати, що 
найбільш сокровенні стосунки можливі тільки з Богом?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми можемо мати близькі стосунки з кимось (наприклад, з чоловіком або 
дружиною, з другом або родичем), однак ми ніколи до кінця не дізнаємось, що 
в них у душі. Бог же дозволяє нам проникнути в Його думки (в. 11). “А ми маємо 
розум Христів!” (в. 16).

4. Як на практиці застосувати вислів “надійся на Господа всім своїм серцем, 
а на розум свій не покладайся” (Пр. 3:5)?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Планувати і вирішувати проблемні ситуації за допомогою молитви.
Не спішити щось робити. Набратися терпіння навіть у ситуаціях, коли ми 
перебуваємо під тиском. Якщо ми віримо, що Він усе контролює, то можемо 
спокійно очікувати Його керівництва в належний час.
Люди можуть бути розчаровані і спантеличені нашим рішенням. Пріоритети 
світу відрізняються від пріоритетів Божих. Бог може вести нас у напрямку, 
незрозумілому для інших.

ГЛИБШЕ:

Питання: Чи можете навести приклад, коли ви цілковито довірилися Богу 
і не покладалися на свій розум?

Питання: Що означає вислів “Він випростує твої стежки” (Пр. 3:6), якщо ми 
довіряємо Богу?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Довіряти Богу часто неймовірно складно, і це не означає, що життя буде легким 
і зрозумілим. Бог обіцяє направити наші шляхи і водночас наказує: “На стежку 
безбожних не йди” (Пр. 4:14).

5. Чому глибина мудрості перебуває в нашому особистому пізнанні Христа?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми створені Ісусом і для Нього, “бо то Ним створено все” (Кол. 1:16). Ніщо і ніхто 
не може благословити нас так, як Він, тому що тільки Ісус прийшов, “щоб [ми] 
мали життя, і подостатком щоб мали” (Ів. 10:10).
Визнання Ісуса Господом – це єдино правильні взаємини з Богом. Лише Він 
сповнює нас вищою мудрістю, аби нам мати вічне життя в Його присутності.
Сам Ісус є Божою “мудрістю” (1 Кор. 1:24). Знати Його означає знати мудрість, 
досліджувати Його життя в Біблії означає відчувати її дійсність.

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте 
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного 
уривка.

Для роздумів: Що ви можете зробити на цьому тижні, аби казати “так” 
мудрості й “ні” нечестю? Як вислів “надійся на Господа всім своїм серцем, 
а на розум свій не покладайся” може допомогти вам визначити пріоритети 
і прийняти правильні рішення?
(Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі.)

ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно 
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. 
Потім помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось 
помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та 
поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто 
помоліться один за одного.

Подорож по Біблії® 
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Урок 3: Мудрість і безглуздя
Приповістей 6—9; ДЕНЬ 9 — ДЕНЬ 15 у “Книзі приповістей”Книга приповістей

МЕТА УРОКУ:

На Уроці 3 розгляньте подібності і відмінності між двома “запрошеннями на 
бенкет”. У кожного з нас є вибір між мудрістю та безглуздям. Повторюючи 
ключові ідеї за ДЕНЬ 9 – ДЕНЬ 15 “Книги приповістей”, поміркуйте над тим, як на 
практиці розрізняти ці два голоси та як слухати саме голос мудрості.

ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Узагальнення попереднього уроку: На минулому уроці ми розглянули деякі 
переваги мудрості, які ми відчуваємо кожного дня і які роблять її набагато 
ціннішою за все, що може запропонувати світ. Розуміння цих переваг допомагає 
нам бачити світ, себе, інших людей і спокуси такими, якими вони є насправді. 
Хоча ми і повинні бути активними в пошуку Бога та Його мудрості, цей новий 
спосіб життя – Його дар усім, хто довіряє Ісусу.

Чи траплялось з вами таке, що ви помилково назначали зустріч двом людям 
в один і той самий час? На яку зустріч ви пішли, а яку скасували?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Опинившись у такій ситуації, нам треба обирати, кому приділити час,  
а кому ні. 
Ми завжди перебуваємо в подібній ситуації: мудрість і безглуздя постійно 
вимагають нашої уваги. Незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні, ми щодня 
з кимось із них проводимо час.

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Які марні обіцянки дає безглуздя людям у сучасному світі?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Наприклад: аби бути щасливими, треба слухати своє серце; щастя – це мета 
життя; жити у своє задоволення – це добре; матеріальне забезпечення відіграє 
найважливішу роль; ви можете покладатися тільки на себе; живіть сьогоднішнім 
днем, насолоджуючись тим, що є… 

ГЛИБШЕ:

Питання: У чому наведені вище приклади суперечать мудрості?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Мудрість навчає нас дивитися в майбутнє, на вічні цінності. Мудрість допомагає 
нам розуміти наслідки наших вчинків як для нас самих, так і для інших. Мудрість 
відкриває нам те, що без Бога ми не можемо отримати цілковите задоволення, 
і що найвищим пріоритетом нашого існування має бути пізнання Бога та любов 
до Нього.

2. Що нам треба робити, аби виразно чути голос мудрості і керуватися 
її порадами в повсякденному житті?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Треба регулярно читати і вивчати Боже Слово, тому що в ньому ми бачимо 
мудрість Бога, Його характер, настанови і докори для нас.
Особливо уважно треба ставитися до слів Господа Ісуса, оскільки Він і є Божою 
мудрістю.
Дуже важливо знаходити час для молитви, поклоніння, читання Святого Письма, 
а також бути чутливими до голосу Святого Духа, Який живе в нас.
Від нашої церковної родини ми отримуємо добрі поради, досвід, підтримку, 
настанови і підбадьорення.

ГЛИБШЕ:

Питання: Чому апостол Павло називає розп’ятого Христа Божою мудрістю 
(1 Кор. 1:23-24)? Як нам залишатися в гармонії з Його посланням до нас?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Хрест Христа показує, що нам треба жити в цілковитій залежності від 
Господа, і що без Нього наше життя пусте й безглузде. Прославляючи Ісуса 
Христа за хресну жертву і дякуючи Йому за спасіння, турботу, захист, охорону 
і благословіння, ми усвідомлюємо, що потребуємо Його щодня.

Подорож по Біблії® 
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3. Як зрозуміти, яку пораду ми отримали: мудру чи безглузду?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Порівняйте її з біблійним вченням.
Поцікавтесь думкою духовно зрілих християн.
Перевірте джерело вашої справжньої мотивації: ви хочете догодити Богу чи 
комусь іншому?

ГЛИБШЕ:

Питання: Як розуміння того, що Ісус є нашим Пастирем (Пс. 22:1 та Ів. 10:14), 
допомагає долати страх у нових обставинах?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Пастирі не очікують, що вівці мають мудрість і знають, куди їм іти. Вони беруть 
на себе цілковиту відповідальність і ведуть овець правильним шляхом. Мудрість 
дозволяє нам сповільнити рух і провести час у тиші з Богом, не квапитися 
і просити в Нього розуміння у виборі шляху чи в прийнятті рішення.

4. Як мудрість допомагає не впадати в спокуси?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Мудрість дозволяє нам побачити небезпеку і наслідки необдуманих вчинків 
(вони не наближають до Бога, а лише віддаляють від Нього). Спокуси стають 
менш привабливими, якщо ми розуміємо ступінь руйнувань, які вони несуть.
Усвідомлюючи, як легко ми можемо впасти в спокусу, треба вчитися покладатись 
на Боже керівництво, а не на власні інстинкти. Отже, наше спілкування з Богом 
має бути відвертим і постійним.

ГЛИБШЕ:

Питання: Чому зростання в любові до Бога веде до зменшення любові 
до гріха?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми не хочемо завдавати болю, відкидати або ігнорувати тих, кого любимо. 
Зростаючи в любові до Бога, ми добре усвідомлюємо цінність Божих заповідей 
і шляхів. Це цілком природно спонукає нас слідувати за Ним, а не за безглуздям.

5. Ми запрошені на бенкет до мудрості і до безглуздя одночасно. Яким буде 
наше життя, у залежності від того, чиє запрошення ми приймемо?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Час, проведений з мудрістю, допомагає побачити речі з Божої точки зору. 
Усвідомлення того, що Бог любить, прощає, направляє і піклується про нас, 
допомагає перебувати в мирі з Ним та з іншими людьми.
Час, проведений з безглуздям, навпаки, веде до постійного незадоволення, 
бажання більшого, відсутності далекоглядності в прийнятті рішень та у виборі 
способу життя.

ГЛИБШЕ:

Питання: Як слова Ісуса в Івана 3:20-21 показують різницю між способом 
життя мудрих і способом життя безглуздих людей?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:
Той, “хто робить за правдою”, живе чесним і відкритим життям. Хоча він і не 
досконалий, йому не треба щось приховувати. Він впевнений, що його супроводжують 
Божа милість та благодать. Безглузді люди, навпаки, постійно щось приховують, 
обманюють і бояться бути спійманими, “щоб не зганено вчинків” їхніх (в. 20).

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте 
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного 
уривка.

Для роздумів: Що ви можете зробити на цьому тижні, аби прислуховуватися 
до мудрості й слідувати її порадам? Що можна зробити, аби уникати 
безглуздих вчинків і небезпечних спокус безглуздя, які нас оточують?

(Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі.)

ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно 
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. 
Потім помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось 
помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє 
та поділитись якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто 
помоліться один за одного.

Подорож по Біблії® 
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 4: Самоаналіз
Приповістей 10—13; ДЕНЬ 16 — ДЕНЬ 22 у “Книзі приповістей”

МЕТА УРОКУ:

На Уроці 4 проаналізуйте, наскільки на нас впливає Божа мудрість, і наскільки 
ми підвладні безглуздю цього світу. Переглядаючи ключові ідеї за ДЕНЬ 16 – 
ДЕНЬ 22 “Книги приповістей”, зверніть увагу на те, як навчитися самоконтролю. 
А також розгляньте сфери життя, де нам особливо потрібно дослухатися до 
голосу мудрості.

ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Узагальнення попереднього уроку: На попередній зустрічі ми говорили про 
постійний вибір між запрошеннями від мудрості та від безглуздя. Ми побачили, 
що життя тих, хто дослухається до мудрості, цілковито протилежне життю 
тих, хто підвладний безглуздю. Чим більше часу проводимо з Ісусом Христом 
і чим більше заглиблюємося в мудрість Біблії, тим краще ми бачимо спокуси 
і неправильний вибір. Отже, нам стає зрозумілою вся небезпека та згубність 
цього світу.

Чи можете ви згадати деякі правила зі свого дитинства, які вас обмежували 
і здавалися вам нудними, однак тепер стали в нагоді?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

У Біблії сказано, що якщо покарання (дисципліна) приносить зараз печаль, 
згодом воно “приносить мирний плід праведности” (Євр. 12:11).
Аналізувати своє життя означає оцінювати не лише особисте прагнення до 
мудрості, але і своє ставлення до Божої дисципліни та до Його виправлення.

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. За якими ознаками можна зрозуміти, чи зростаємо ми в мудрості, чи, 
навпаки, охоплені безглуздям?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Зростання в мудрості відбувається, якщо ми відкидаємо статеві спокуси (ДЕНЬ 
16), якщо ми когось підбадьорюємо, підтримуємо і комусь співчуваємо (ДЕНЬ 
17), якщо ми контролюємо свій язик (ДЕНЬ 18), живемо чесно (ДЕНЬ 19), 
виявляємо самовладання (ДЕНЬ 20), намагаємось приймати поради та критику 
(ДЕНЬ 21).

ГЛИБШЕ:

Питання: Яка частина дня є для вас найважливішою?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Час, проведений із Богом у вивченні Біблії, є найважливішою частиною кожного 
дня. “Благоговіння перед Богом і Його Словом – ось меч, дарований Богом для 
битви зі статевими спокусами” (ДЕНЬ 16), з аморальністю, з марнослів’ям та 
з іншими спокусами.

2. Як Бог дисциплінує нас у повсякденному житті?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА: 

Боже Слово глибоко проникає в наші серця (Євр. 4:12). Воно виправляє 
і наставляє нас (2 Тим. 3:16). 
Важливо мати благочестивих друзів, які можуть помолитися за нас, направити, 
допомогти порадою чи понести разом із нами важкий тягар.
Час, який ми проводимо з Богом, навчить нас бути чутливими до керівництва 
Святого Духа.

ГЛИБШЕ:

Питання: Як почувається християнин, коли піддається спокусі?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Християнин, який живе в гріху, не може почуватися комфортно.  
Цей дискомфорт від вчинених дій є частиною Божої дисципліни, яка веде 
християнина до каяття.

Книга приповістей
Подорож по Біблії® 
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3. Як нам треба ставитися до Божої дисципліни, якщо ми хочемо зростати 
в мудрості?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Бог дисциплінує нас упродовж усього життя.
Ми завжди повинні бути готовими дослухатися і приймати виправлення, а також 
навчатися, впокорюватися і змінюватися. Виконувати сказане в Біблії важливіше 
за те, що ми особисто думаємо і знаємо.

ГЛИБШЕ:

Питання: Наскільки важливими є дисципліна і виправлення в церкві?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми відвідуємо церковні богослужіння й інші заходи для служіння, поклоніння 
та спілкування з іншими християнами. Також ми духовно зростаємо, отримуючи 
настанови від більш зрілих і досвідчених братів та сестер.

4. Як нам покращити самоконтроль?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Християнське життя потребує багато зусиль. Нам треба щодня проводити час 
із Богом, молитися, читати Біблію, спілкуватися з друзями-християнами. Це 
нелегко, і воно вимагає від нас дисциплінованості. Якщо ми свідомо й активно 
це робимо, то наближаємося до Бога, і в нашому житті проявляються Його 
плоди, один з яких – самоконтроль (Гал. 5:22-23).

ГЛИБШЕ:

Питання: Прочитайте Івана 15:4-5. Чи можна власними зусиллями отримати 
плід Святого Духа?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Без відданості Ісусу (без перебування в Ньому) неможливо приносити плід 
Святого Духа. Плід ми побачимо лише тоді, коли з готовністю будемо Його 
слухати.

5. Як те, що і на публіці, і наодинці ми залишаємося самими собою, 
допомагає нам зростати в мудрості?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми більше не живемо напоказ, підкреслюючи, як все в нас добре; тепер ми 
живемо, повністю присвячуючи себе Богу. Життя в Божій мудрості нагадує 
нам про Божу любов і про Боже прощення в будь-яких обставинах. Так, ми – 
недосконалі, тому не треба намагатися виглядати краще, ніж ми є насправді; 
краще просто дозволити Богу діяти в нашому житті.
ГЛИБШЕ:

Питання: Як страх перед Богом допомагає нам жити?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

“Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий!” (Євр. 13:8). Ісус – незмінний. 
Якщо наша любов до Ісуса буде вище за все інше, належними стануть усі наші 
погляди на життя, пріоритети та спосіб життя.

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте 
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного 
уривка.

Для роздумів: Які запитання ви можете поставити собі на цьому тижні, аби 
зрозуміти, чи зростаєте ви в мудрості? У чому ви бачите безглузду спокусу? 
Як ви сприймаєте Боже виправлення і власну покірність Богу? 

 (Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі.)

ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно 
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. 
Потім помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось 
помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та 
поділитись якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто 
помоліться один за одного.

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 4: Самоаналіз
Приповістей 10—13; ДЕНЬ 16 — ДЕНЬ 22 у “Книзі приповістей”Книга приповістей
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 5: Проникнення мудрості в серце
Приповістей 14—18; ДЕНЬ 23 — ДЕНЬ 29 у “Книзі приповістей”

МЕТА УРОКУ:

На Уроці 5 оцініть разом із учасниками стан ваших сердець. Це має турбувати 
нас перш за все. Мудрість зазвичай відображається в поведінці та в способі 
життя. Посилаючись на статті за ДЕНЬ 23 – ДЕНЬ 29 “Книги приповістей”, 
поміркуйте над тим, що мудрість з’являється в нас завдяки нашим близьким 
стосункам із Богом і завдяки нашій залежності від Нього. Отже, важливими є не 
лише наші вчинки і дії. Ми зможемо відчувати себе в цілковитій безпеці в будь-
яких обставинах лише за умови, що наші серця будуть зосереджені на Бозі.

ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Узагальнення попереднього уроку: На минулій зустрічі ми визначили основні 
ознаки мудрого життя: самоконтроль, чесність, надійність, непорочність і наше 
мовлення. Ці ознаки і вказують, до чого прагне кожне серце: до мудрості чи до 
безглуздя. Ми розмірковували над тим, що якщо ми хочемо відображати Божий 
характер, важливо приймати Його докір і бути Йому покірними.

Якби ви могли обрати будь-який дім на землі, де б ви оселилися і чому? 
(Наприклад, це може бути дім знаменитості, замок, палац, підводний човен 
або ще щось…)

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Дім – це місце затишку, відпочинку, відновлення сил, безпеки. Це місце, де ми 
можемо бути самими собою.
У наших серцях має оселитися Сам Бог. Якщо Він живе в нашому серці, ми 
будемо мати безмежний спокій і цілковиту впевненість у Ньому навіть у найгірші 
дні.

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Як на ваші життєві пріоритети впливає розуміння того, що для Бога 
важливішим є стан серця, а не прояв зовнішньої праведності?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Бог знає, хто ми і чому ми поклоняємося насправді. Однак Він все одно віддав 
Свого Сина, аби врятувати нас (Ів. 3:16).
Краще проводити час у пізнанні Бога, ніж у накопиченні матеріальних речей (Пр. 
15:16).
У процесі зростання нашого розуміння і нашої любові до Бога будуть 
змінюватися наші рішення, пріоритети та спосіб життя, аби ми все більше 
уподібнювалися до Нього.

ГЛИБШЕ:

Питання: У чому небезпека зосередженості на собі, а не на стосунках 
із Богом?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми можемо уподібнитися фарисеям, які добре вчиняють, “щоб їх бачили 
люди” (Мт. 23:5); вони чистять “зовнішність кухля та миски, а всередині повні… 
здирства й кривди” (в. 25).

2. Як упевнитися, що наші серця готові слідувати за Божим керівництвом, 
а не за власними бажаннями?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Визнайте власну гордість та уникайте її (не думайте, що ви все знаєте і що 
більше немає чому вчитися). Якщо керуватися власними бажаннями, то вони 
приведуть нас до загибелі (Пр. 16:25). Пам’ятайте, що Богу подобається, коли ми 
звертаємося до Нього в молитві і проводимо час у Його Слові (Пр. 15:8).

ГЛИБШЕ:

Питання: Як Боже всезнання (цілковите знання всього, що відбувається 
у Всесвіті) допомагає вам довіряти Його керівництву?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Він – єдиний, Хто може надати нам найкращий і найбезпечніший шлях. Йому 
відомі всі наслідки будь-якого нашого кроку або вчинку. Треба цілковито 
покладатися на Боже керівництво, усвідомлюючи обмеженість наших знань.

Книга приповістей
Подорож по Біблії® 
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 5: Проникнення мудрості в серце
Приповістей 14—18; ДЕНЬ 23 — ДЕНЬ 29 у “Книзі приповістей”

Урок 5

3. Якщо наші серця зосереджені на Бозі, як це може допомогти нам 
пережити складні часи?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Надія на Бога допомагає нам бути стійкими в складні часи, тому що наше 
задоволення і наша мета залежать не від мінливих обставин, а від незмінного 
Бога.
Ми на практиці можемо молитися, шукати Божої утіхи і присутності, знаходити 
підтримку у своїй церковній родині, брати уроки з життя біблійних героїв та 
з надією дивитися в наше непохитне майбутнє з Ісусом (Євр. 12:28).

ГЛИБШЕ:

Питання: Згадайте кризову ситуацію, у якій ви проявили витримку 
і стійкість? Що на вас вплинуло?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:  

Часи випробувань зазвичай є часом зростання в пізнанні Бога. Ми змушені 
більше покладатися на Бога і довіряти Йому, бо відчуваємо власну 
безпорадність.

4. Як берегти свої серця від згубних стосунків  
і товариств?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Важливо: слідкувати за своєю мовою (аби не вдаватися до осуду і суперечок); 
прагнути допомагати іншим (уникати зиску і не спокушатися на хабарі та 
махінації); проводити час з людьми, які люблять Христа.
Усвідомте, що ваша цінність і безпека пов’язані з Божим Словом, а не з точкою 
зору інших людей чи з матеріальними благами.

ГЛИБШЕ:

Питання: У чому, на думку навколишнього світу, ми можемо віднайти свою 
цінність?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Це може бути, наприклад, посада на роботі, зарплатня, сімейний стан, бізнес, 
вплив, слава, багатство, соціальний статус, розмір будинку або машини, кількість 
друзів. Ніщо з цих речей не є поганим, втім не можна дозволяти їм займати місце 
Бога в нашому житті.

5. Що для вас означає віднайти в Ісусі свій дім та безпеку?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

З Ісусом ми можемо бути самими собою, відверто казати Йому про свої 
хвилювання і слабкості, знаходячи спокій і відновлення. Він – наша безпечна 
“покрова” (Пс. 31:7).
Життя і цінність кожного християнина визначаються смертю і воскресінням 
Ісуса Христа. Саме тут ми знаходимо свою цінність та впевненість у вічній Божій 
любові.

ГЛИБШЕ:

Питання: Де ви відчуваєте себе, як вдома? Чи можна мати в Господі повний 
спокій?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ісус каже: “Перебувайте в Мені” (Ів. 15:4-5). Це означає цілковито покладатися на 
Нього і докладати зусиль, аби мати з Ним більш близькі стосунки.

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте 
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного 
уривка.

Для роздумів: Що можна зробити, аби навіть у неспокійний час ваша 
безпека корінилася в Бозі та в Його Слові?

(Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі.)

ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно 
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. 
Потім помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось 
помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та 
поділитись якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто 
помоліться один за одного.

Книга приповістей
Подорож по Біблії® 
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 6: Принципи та обіцянки мудрості
Приповістей 19—24; ДЕНЬ 30 — ДЕНЬ 36 у “Книзі приповістей”

МЕТА УРОКУ:

На Уроці 6 розгляньте найпомітніші обітниці мудрості з Книги приповістей. Вони 
покажуть, як виглядає мудре життя. Повторюючи ключові моменти зі статей 
за ДЕНЬ 30 – ДЕНЬ 36, поміркуйте над обітницями, які нам дає мудрість, над 
здійсненням цих обітниць і над тим, чому найкраще, що ми можемо робити, – 
це іти за Творцем.

ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Узагальнення попереднього уроку: На Уроці 5 ми побачили, наскільки 
важливим є стан нашого серця перед Богом. Якщо ми в першу чергу будемо 
турбуватися про те, як ми живемо, ми уподібнимося фарисеям. Мудрість 
починається з близьких щоденних стосунків із Богом. Залежність від Нього 
призводить до зростання в мудрості.

Згадайте, коли ви були чиїмось представником (наприклад, 
представляли вашу компанію на конференції або футбольну команду, 
одягнувши футболку з її назвою, або ж захищали когось під час сварки). 
Яку відповідальність ви відчували в той момент і чому?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Нам необхідно знати цінності, принципи і пріоритети того, кого ми 
представляємо, аби робити це добре.
Жити мудро означає відображати Бога у своїх повсякденних справах і своїм 
способом життя відображати Його характер і пріоритети, а також такі якості як 
терпіння, щедрість, любов і багато іншого.

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Як усвідомлення того, що Бог створив наш світ і керує ним, спонукає вас 
дотримуватись Його мудрості?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Жити згідно з мудрістю і задумом Творця – це єдиний спосіб життя, до якого 
треба прагнути.
Бог – наш істинний Цар, тому Він хоче, аби ми жили під Його правлінням 
і керівництвом.

ГЛИБШЕ:

Питання: Чому Книга приповістей необхідна для зростання в мудрості?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

“Усе Писання Богом надхнене і корисне” (2 Тим. 3:16), у тому числі й Книга 
приповістей.  
Приповісті є одкровенням Бога про Себе. Отже, вони мають перевагу над 
просто добрими порадами.

Книга приповістей схожа на посібник для життя. Вона показує, як нам жити 
згідно з Божим задумом.

2. Як вічна перспектива змінює ваш погляд на успіх у житті?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ісус запитує: “Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою 
занапастить?” (Мт. 16:26). Заволодіти цим світом – не наша мета.
Якщо ми живемо за Його принципами і впевнені в майбутньому з Ним, то це 
і робить наше життя успішним.

ГЛИБШЕ:

Питання:  Як вічна перспектива допомагає вам, коли ви зазнаєте неспра-
ведливості в житті?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми не знаємо, яким буде Божий суд над несправедливістю всієї землі.  
І все ж ми впевнені, що при поверненні Ісуса справедливість переможе  
(Бут. 18:25; Євр. 1:8).

3. Які обітниці дає нам мудрість? І що вона не обіцяє?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Обітниці мудрості стосуються духовної сфери нашого життя. Ми зможемо цього 
досягти, якщо будемо виконувати мудрі поради, записані в Книзі приповістей.
Нам не обіцяне багатство і безхмарне існування. Нас, послідовників Ісуса, 
можуть очікувати випробування, бо Він Сам зазнав багато страждань  
(1 Петр. 4:1).

Книга приповістей
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 6: Принципи та обіцянки мудрості
Приповістей 19—24; ДЕНЬ 30 — ДЕНЬ 36 у “Книзі приповістей”

Урок 6

ГЛИБШЕ:

Питання: Чи не вважаєте ви, що Книга приповістей обіцяє нам занадто 
багато?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Книгу приповістей треба розглядати в контексті всієї Біблії. У Новому Завіті 
сказано про майбутні страждання християн (Ів. 15:19; Фил. 1:29).

Можливо, ми не побачимо справдження всіх благословінь мудрості з Книги 
приповістей (у тому числі тривале життя, міцне здоров’я і добру репутацію), 
однак у вічності ми отримаємо всі ці блага і навіть більше.

4. На яку небезпеку ми наражаємося, коли слухаємо поради людей, які не 
знають Бога, як свого Спасителя?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Можливо, ми підемо за нечестивими людьми, які перебувають “на слизькому” 
(Пс. 72:18) і не йдуть за Богом.
Їхні пріоритети полягають у досягненні вершин на цій землі, а нам треба думати 
про вічне, “а не про те, що на землі” (Кол. 3:2).

ГЛИБШЕ:

Питання: Чи треба нам бути обережними стосовно впливу і порад 
інших християн? 
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Люди можуть помилятися, тому навіть поради мудрих і духовно зрілих християн 
треба зіставляти з біблійним вченням. Дуже важливо в молитві шукати Божого 
керівництва.

5. Якими будуть жнива мудрих і безглуздих людей після їхнього сіяння?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Люди, які присвятили своє життя Ісусу і дотримуються Божої мудрості, будуть 
жити вічно. А ті, хто відкидає Бога, вже засуджені й очікують на Божий суд, якщо 
не покаються (Гал. 6:7-8).
Можливо, люди, які віддані Ісусу і люблять Його, не отримають усіх земних благ, 
втім у їхньому житті обов’язково будуть Божі благословіння: добрі стосунки, 
спокійні обставини та інше.
Іноді здається, що в невіруючих людей є все, втім навіть попри це їхнє життя 
часто затьмарене незадоволенням і пошуком чогось більшого.

ГЛИБШЕ:

Питання: Прочитайте Якова 1:22-27. Як це доповнює те, про що ми читаємо 
в Книзі приповістей?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:  

Новий Завіт розкриває і доповнює істини Старого Завіту. Нам треба знати мудрі 
поради Книги приповістей і діяти згідно з її настановами. Яків застосовує цей 
принцип до всього Божого Слова.
Якщо ми хочемо відчути благословіння мудрого життя, нам необхідно 
практикувати біблійне вчення. Знати правду і жити за правдою – це докорінно 
різні речі.

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте 
учасникам групи поділитися своїми думками стосовно розглянутого біблійного 
уривка.

Для роздумів: Як розуміння того, що ви є Божим представником, змінить 
ваш підхід до вирішення проблем на цьому тижні? Чи будете ви щось 
робити по-іншому?

(Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі.)

ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно 
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. 
Потім помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось 
помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та поділитись 
якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто помоліться один за 
одного.

Книга приповістей
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Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 7: Мудрі стосунки
Приповістей 25—29; ДЕНЬ 37 — ДЕНЬ 43 у “Книзі приповістей”

МЕТА УРОКУ:

Урок 7 допоможе учасникам групи докладно розглянути, як стосунки 
з іншими людьми впливають на наше ставлення до Божої мудрості. 
Повторюючи ключові ідеї за ДЕНЬ 37 – ДЕНЬ 43, поміркуйте над тим, чому 
важливо перебувати в мудрому товаристві, як визначати, з ким проводити 
час, а кого уникати. А також над тим, кому ми можемо довіряти, чому так 
важливо піклуватися про інших і служити їм, і як такі взаємини призведуть до 
зростання в Божій мудрості.

ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Узагальнення попереднього уроку: На Уроці 6 ми розглянули обітниці 
з Книги приповістей, які здійснюються в нашому житті. Втім повнота мудрості 
можлива лише в перспективі вічності. Незважаючи на те, що невіруючі люди, 
які відкидають Божу мудрість, здаються успішними на цій землі, вони ще 
постануть перед Його судом. Водночас ті, хто присвячують себе Ісусу Христу 
і проходять випробування, отримують гарантовану спадщину в Його Царстві, 
а це перевершує всі земні блага.

Що робить людину хорошим другом? Як зрозуміти, хто справляє добрий 
вплив на ваше життя і хто не байдужий до ваших інтересів?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Найкращі друзі зацікавлені, щоб ми перебували в особливій близькості з Богом. 
Вони моляться за нас, підтримують у важкі часи і відверто кажуть, якщо ми 
грішимо або звертаємо з мудрого шляху. 

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Що, на вашу думку, найбільше приносить задоволення у ваше життя: 
матеріальні блага, суспільний статус, особисті досягнення або стосунки 
з іншими людьми? Чому?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Приповісті навчають, що найважливішими в нашому житті є стосунки.
Отже, початок мудрості – це правильні взаємини з Богом.
Матеріальне забезпечення, досягнення та успіх приносять тимчасове 
задоволення. Вони зазвичай змінюються новими бажаннями та мріями. 
Водночас стосунки з людьми постійно приносять або радість, або розчарування. 
У царя Соломона було все, про що тільки можна мріяти. Втім від Бога віддалили 
його не багатство, влада чи слава, а нерозумні зв’язки (1 Цар. 11:1-13).

2. До якої міри можна дозволяти іншим впливати на наше життя?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Жити християнським життям на самоті неможливо. Нам необхідно зустрічатися 
з іншими християнами, щоб отримувати натхнення, вивчати Боже Слово 
і продовжувати слідувати за Господом Ісусом на землі, на якій Його не 
приймають.
Хочемо ми цього чи ні, однак товариство, у якому ми проводимо час, буде на нас 
впливати. Нам треба розпізнавати, чи наближає це спілкування нас до Бога, чи, 
навпаки, веде в протилежному напрямку. Ми можемо підтримувати стосунки з 
тими, хто любить Ісуса Христа. Однак варто триматися подалі від людини, “що 
мудра в очах своїх” (Пр. 26:12), незалежно від близькості наших стосунків із нею.

ГЛИБШЕ:

Питання: Як у розмовах з іншими людьми визначати, мудрі вони чи ні?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:  

Чи зосереджені вони на Ісусі Христі? Чи відповідають їхні поради біблійному 
вченню? Чи дають вони нам надію, навіть під час докору? Яка їхня мова: лагідна 
і турботлива чи груба і жорстка? На кому вони зосереджують нашу увагу – на 
Бозі чи на самих собі?  

Книга приповістей
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3. Як допомагати один одному зростати в мудрості?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Продовжувати регулярно зустрічатися і спілкуватися (Євр. 10:25), нагадувати 
собі про істини Божого Слова, покладатися на допомогу Святого Духа, аби нам 
бути розсудливими і мати настанову (Еф. 5:17-20).
“В покорі майте один одного за більшого від себе” (Фил. 2:3). Нам треба 
з любов’ю служити один одному.

ГЛИБШЕ:

Питання: Що може заважати нам слухати мудрі поради?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:  

Наприклад, гордість, самодостатність, страх здаватися слабким, небажання 
докладати зусиль на пошук доброї поради, намагання уникати відповідальності 
за свій вибір, небажання звертатись до когось по допомогу.

4. Як турбота про інших людей допомагає нам зростати в Божій мудрості?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Співчуття і щедрість – це Божі риси, які в нас виявляються, коли ми піклуємося 
про інших. Ми свідомо наслідуємо характер Господа.
Допомагати іншим дуже складно. Необхідно багато чим жертвувати. Ми 
продовжуємо служити лише завдяки Божій силі. Турбота про інших веде нас до 
постійної залежності від Бога. Звертаючись до Нього в молитві, ми відновлюємо 
свої сили, отримуємо підтримку та втіху.

ГЛИБШЕ:

Питання: Як складні люди та ситуації допомагають нам зростати в мудрості?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:  

Ми краще за все зростаємо в мудрості, коли відчайдушно її потребуємо, 
розуміючи, що в нас немає відповідей. Труднощі часто спонукають нас більше 
молитися, просити в Бога сили та керівництва.

5. Як навчитися не заздрити людям, які перебувають в кращому стані,  
ніж ми?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Зосередивши свою увагу на Божій суверенності, ми зрозуміємо, що 
перебуваємо в конкретному місці, з конкретними матеріальними засобами  
і для конкретної мети. Ми не у відпустці на землі, ми беремо участь у місії.
Нам треба дивитися на світ крізь призму Божого Слова, яке розкриває істину 
про те, що справді важливо та цінно. Матеріальне багатство – ніщо в порівнянні 
з багатствами вічної спадщини (Мт. 6:19-21).

ГЛИБШЕ:

Питання: Як заздрість заважає нам по-справжньому любити інших?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Заздрість заважає співчуттю. Замість співчуття заздрість може викликати в нас 
легку радість, якщо в когось трапляється біда (Рим. 12:15).

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте 
учасникам групи поділитися своїми думками та коментарями стосовно 
розглянутого біблійного уривка.

Для роздумів: Хто у вашому житті може допомогти вам зростати в мудрості, 
дотримуючись принципу “гострить залізо залізо” (Пр. 27:17)? За кого ви 
можете молитися та кого можете підтримувати на цьому тижні?

(Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі.)

ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно 
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. 
Потім помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось 
помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та 
поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто 
помоліться один за одного.

Вивчення Біблії в групах: Нотатки для лідера

Урок 7: Мудрі стосунки
Приповістей 25—29; ДЕНЬ 37 — ДЕНЬ 43 у “Книзі приповістей”Книга приповістей

Подорож по Біблії® 
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Урок 8: Дотримання мудрості
Приповістей 30–31; ДЕНЬ 44 – ДЕНЬ 50 у “Книзі приповістей”Книга приповістей

МЕТА УРОКУ:

Урок 8 є заключним уроком у курсі з вивчення Книги приповістей.  
Розглядаючи статті за ДЕНЬ 44 – ДЕНЬ 50, проаналізуйте разом з учасниками 
групи, як цілеспрямовано слідувати за мудрістю. Подумайте про риси 
доброчесності, про які згадується в останньому розділі Книги приповістей, 
і поміркуйте над тим, як Сам Ісус Христос є нашою щоденною мудрістю.

ЧАСТИНА 1: РОЗМИНКА

Узагальнення попереднього уроку: На Уроці 7 ми зробили висновок, що сто-
сунки з іншими людьми справляють на нас дуже великий вплив. Якщо ми хочемо 
мудро жити на цій землі, нам необхідно виявляти пильність стосовно тих, хто  
має на нас вплив. Зрештою, наша безпека, значимість та цінність пов’язані з на-
шими взаєминами з Богом. Передусім треба слухати Його Слово, а не голоси 
навколо нас.

Подумайте про того, хто не виконав своєї обіцянки (наприклад, це може 
бути хтось із ваших знайомих, історична особистість або знаменитість). 
Як змінилася ваша думка стосовно цієї людини

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Якщо хтось розчаровує чи підводить, це спричиняє біль серцю. Особливо, якщо 
це стосується того, на кого ми покладались, або хто служив для нас прикладом. 
Таке розчарування часто призводить до розриву стосунків.
Життя царя Соломона і його трагічний кінець показують, що самим нам ніколи 
не досягнути мудрості. Без Божого керівництва з праведного шляху звертають 
навіть найрозумніші.
Тільки в Ісусі Христі є всі принципи, обітниці та риси мудрості. Ми не зможемо 
прожити по-справжньому мудре життя, якщо не будемо Його любити і цілковито 
на Нього покладатися.

ЧАСТИНА 2: ВИВЧЕННЯ

1. Що нам треба робити, аби наше життя не завершилось так само 
трагічно, як життя царя Соломона?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Нам необхідно засвоїти, що в будь-якому рішенні, в будь-якій миті та в будь-яких 
обставинах ми стоїмо перед вибором: дослухатися до мудрості чи до безглуздя, 
до добра чи до зла, до тіла чи до Бога. Золотої середини немає.
Крім того, варто усвідомити, що ми не можемо розраховувати на власні сили. 
Ми на шляху пошуку, розуміння і зростання любові до Ісуса, а не чогось  
іншого.

ГЛИБШЕ:

Питання: Про який важливий урок із Приповістей 1:7 забув цар Соломон?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Цар Соломон був дуже розумним, однак він забув, що центром його знань був 
“страх Господній”. Він втратив своє благоговіння перед Богом і пішов проти 
Божих настанов. “Серце його не було все з Господом”, тому чужоземним жінкам 
було легко схилити Соломона до “інших богів” (1 Цар. 11:1-4).

2. Як віднайти баланс між багатством та потребою, аби Бог завжди був на 
першому місці?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Шукайте можливості надавати матеріальну допомогу тим, хто її потребує, 
служіть іншим своїм часом та силами. Якщо ми безкорисливо жертвуємо свої 
гроші на Боже діло, то виявляємо Божу щедрість, отримуючи спокій та віру в те, 
що Він про нас потурбується. Ми не покладаємось на себе.

Пам’ятайте, що ресурси, які в нас є, належать Богу і призначені для Його слави, 
а не для втілення всіх наших мрій та бажань.

3. Як нам завжди мати страх Господній і славити Бога?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

“Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі” (Кол. 3:2), тобто регулярно 
читайте Боже Слово і розмірковуйте над ним. Зростаючи, ми навчимося любити 
те, що любить Бог, і ненавидіти те, що Він ненавидить. Якщо ми будемо приділяти 
час і докладати зусиль для побудови стосунків із Богом, то будемо жити під Його 
керівництвом.

ГЛИБШЕ:

Питання: Які благословіння ми отримуємо, якщо живемо, прославляючи 
Бога?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ось деякі з них: якщо ми прославляємо Бога своїми матеріальними засобами, 
це робить нас чесними, а також звільняє від жадібності та корупції, які 
викликають розбрат і невдоволення.

Якщо ми прославляємо Бога у своєму статевому житті, це захищає нас від 
згубних, ні до чого не зобов’язуючих і незаконних стосунків, а також від інших 
душевних страждань. 

Подорож по Біблії® 
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Урок 8: Дотримання мудрості
Приповістей 30–31; ДЕНЬ 44 – ДЕНЬ 50 у “Книзі приповістей”Книга приповістей

4. Які риси чеснотної жінки з 31-го розділу Книги приповістей ми маємо 
в собі розвивати?

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Працелюбство (вв. 13-15), надійність (в. 11), щедрість (в. 20), передбачливість 
(в. 21), мудра мова (в. 26), страх перед Богом (в. 30).

ГЛИБШЕ:

Питання: Чому наша культура не цінує ці риси?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Розвиток цих рис потребує часу та зусиль, відданості та дисципліни. Все це 
суперечить задоволенням та життю одним днем, до чого закликає гріховний світ.

5. Чому пізнання Ісуса Христа, Який став для нас “мудрістю від Бога”, 
впливає на наше життя

ВИСНОВОК ЛІДЕРА:

Ми можемо бути вдячними: життя в мудрості не залежить від наших здібностей. 
Господь Ісус є втіленням мудрості для нас.
Ми можемо бути натхненими: нам не треба бути знавцями, щоб жити мудро. 
Боже Слово – це мудрість, яка доступна для нас.
У нас є приклад для наслідування: Ісус Христос Своїм життям показав, якою 
є мудрість на практиці.
Ми можемо бути впевнені: Ісус виправдовує нас перед Богом, і ми навіки стаємо 
частиною Його народу.
Ми можемо жити мудро, довіряючи Ісусу: “І живу вже не я, а Христос проживає 
в мені” (Гал. 2:20). Це шлях до мудрого життя.

ГЛИБШЕ:

Питання: У яких рисах характеру Ісуса Христа найбільше відображається 
Божа мудрість?
ВИСНОВОК ЛІДЕРА:  

Ось деякі приклади: Господь Ісус жив не заради тимчасової нагороди, а заради 
вічної (Євр. 12:2). Його вчинки і слова відображали Бога, Він не дозволяв Собі 
виплескувати емоції або мститися (Ів. 6:38). Він жив за Божими законами (Мт. 
5:17). Ісус ніколи не лінився, і навіть коли відпочивав, був готовий відгукнутися 
на потреби інших людей (Лк. 9:10-11). Він виявив надзвичайне смирення, 
залишивши славу небес, щоб прийти на землю, як людина (Фил. 2:5-8).

ЧАСТИНА 3: ЗАСТОСУВАННЯ

Перед тим, як переходити до заключних питань для роздумів, запропонуйте 
учасникам групи поділитися своїми думками та коментарями стосовно 
розглянутого біблійного уривка.

Для роздумів: Чи досягли ви мети, яку поставили на Уроці 1 цього курсу? 
Що вас надихнуло найбільше, а що виявилось для вас викликом? Хто може 
допомогти вам зростати в мудрості?

(Як варіант, учасники можуть поділитися відповідями на ці питання в групі.)

ЧАСТИНА 4: МОЛИТВА

У залежності від складу вашої групи, ви можете відчути певну скутість стосовно 
останньої частини уроку. Запропонуйте помолитися за потреби присутніх. 
Потім помоліться заключною молитвою, ні на кого не тисніть з метою, аби хтось 
помолився вголос.
Якщо є можливість, запропонуйте групі розділитися по двоє або троє та 
поділитися якимись думками, отриманими під час уроку, або ж просто 
помоліться один за одного.
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