
ПРАВДИВА МУДРІСТЬ ЛЮДИНИ 

1Послання Івана 5:20; Приповісті 9:10 

 

 

 

Дорогі діти, нещодавно розпочався навчальний рік. Дехто з вас перейшов до 

наступного класу, а інші пішли до школи вперше. Щойно ви стаєте школярами, 

як звідусіль чуєте слова про те, що вам треба добре вчитися. Про це кажуть 

батьки і вчителі, ба, навіть приятелі та друзі, які самі добре вчаться і розуміють 

значення науки та освіти в житті людини. Безперечно, набуття освіти, грамоти, 



оволодіння мовами та різними науками є важливою річчю. Перше і головне 

завдання школярів – вчитися, саме це і є їхньою повсякденною працею у той 

період життя, коли вони ходять до школи. Однак, людство набуло стільки 

знань, що окремо взятій людині опанувати їх не під силу. Людині забракне 

навіть усього життя, щоб прочитати бодай невелику частку книжок, написаних 

людством, чи вивчити бодай невелику частину людських наук. Хтось скаже, що 

це велика біда! Однак послухаймо, що сам Господь думає про це. Він вчить нас, 

що найголовнішим знанням, яке потрібне людині, є пізнання Бога, Божого 

Слова, Божої мудрості. Святий Іван у першому посланні каже: «Ми знаємо, що 

Син Божий прийшов, і розум нам дав, щоб пізнати Правдивого, і щоб бути 

в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя!» 

(1Івана 5:20.   А у книзі Приповістей Господь говорить: «Страх Господній 

початок премудрости, а пізнання Святого Бога це розум!». Отож 

найважливішим, найнеобхіднішим, найкращим знанням для кожного з нас є те 

знання, про котре говорить сам Бог – це знання про Нього, про Його мудрість, 

про діло спасіння, сповнене Сином Божим, пізнання Христа і Його Євангелія 

спасіння. Для цього нам Бог і дає наше земне життя і той час, який є часом 

нашого спасіння. Отож що нам слід робити? Як учні, школярі, студенти, ми 

повинні опановувати знання, котрі необхідні нам в повсякденному житті, для 

нашої праці і набуття професії. Водночас із цим ми повинні виконувати Божу 

заповідь про пошанування святого дня – ходити в неділю до церкви, 

відвідувати богослужіння та навчання, слухати проповіді Божого Слова де сам 

Бог навчає нас тієї мудрості, котра є світлом для нашої стежки, дороговказом в 

житті, вчить нас, хто такий правдивий Бог, який Він, що Він зробив для нас і 

продовжує робити далі, хто такий Ісус Христос і чим ми завдячуємо Йому. 

Слово Боже каже, що дійсно мудрий той, хто шанує і любить Бога, Боже Слово, 

читає і досліджує Його, зберігає його у своєму серці, керується ним у житті. 

Коли ми читаємо, слухаємо і досліджуємо Біблію, Бог запевняє нас, що Він 

відкриватиме нам свою мудрість і благословлятиме нас нею. Святий Дух буде 

просвічувати нас і відкривати глибини Божої мудрості, даруватиме нам радість, 

втіху і щастя!  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Розкажіть, хто в якому класі розпочав цей навчальний рік? 

2. Чи подобається вам вчитися і якими є ваші улюблені предмети в школі? 

3. Чи може людина пізнати всі знання, набуті людством? 

4. Чи може людина за своє життя прочитати всі книжки людства? 

5. Яка мудрість з погляду Бога є найважливіша? 

6. Яке знання, про що і про Кого є найнеобхіднішим для нас? 

7. Хто є дійсно мудрим з погляду Бога? 

8. Вивчіть напам’ять вірші 1Івана 5:20; Приповісті 9:10.   


