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Прославлення мудрості 
в повсякденному житті 

 14   Мудра жінка будує дім свій,  
а нерозумна руйнує його сво їми ру-
ками. 

2   Хто ходить прямою дорогою, той 
боїться Господа, а чиї до роги криві å, 
той зневажає Його.  

3   В устах безумця — бич гордині, 
а уста мудрих охоро ня ють їх. 

4   Де немає биків1, там ясла поро -
жні, а щедрість урожаю — у силі вола. 

5   Вірний свідок не введе в оману, 
а лжесві док наговорить багато не -
правди. 

6   Глузливий шукає мудрості та не 
знаходить, а для розумного пі знан -
ня легке. 

7   Відійди від людини безглу здої, 
у якої ти не помічаєш ро зум них уст.  

8   Мудрість розумного — зн ан ня 
дороги своєї, а безглуздя без розсуд -
них — омана. 

9   Нерозумні сміються з жертви2 
умилостивлення, а поміж правед -
ни ми — благоговін ня.  

10   Серце знає гіркоту душі сво єї, і 
в радість його не втру чаєть ся ін -
ший.  

11   Дім беззаконних розорить ся, 
а оселя праведних процвітатиме. 

12   Буває дорога, яка людині зда -
ється прямою, та кінець її — стежка 
до смерті.  

13   І під час сміху іноді болить сер -
 це, і кінцем радості буває сму ток.  

14   Людина з розбещеним серцем 
насититься від шляхів сво їх, а до -
бра — від своїх.  

15   Простодушний вірить кожно-
му словуD, а розсудливий зва жає на 
кроки свої. 

16   Мудрий остерігається та від да -
ляється від зла, а нерозумний дра -
тівли вий та самовпевнений.  

17   Скорий на гнів може вчинити 
безглуздя, але людина, що навмис-
не чинить зло, — нена висна. 

18   Неві åгласи успадковують без -
глуздя, а благорозумні увін ча ються 
знанням. 

 
Восхваление мудрости 

в обыденной жизни 
 14   Му д рая же на устрояет дом 

свой, а глу пая раз ру шает его сво и ми 
ру ка ми. 

2   Иду щий пря мым пу тём бо ит ся 
Гос по да, а чьи пу ти кри вы, тот пре -
 зирает Его. 

3   В ус тах глу по го — бич гор до с ти, 
а ус та му д рых ох ра ня ют их. 

4   Где нет быков1, там яс ли пу с ты, 
но обилие урожая — в си ле вола. 

5   Вер ный сви де тель не введёт в 
заблуждение, а лжесви де тель на го -
во рит мно го неправды. 

6   Глумливый ищет му д ро с ти и не 
на хо дит, а для ра зум но го позна ние 
лег ко. 

7   Отой ди от че ло ве ка глу по го, у ко   -
то ро го ты не за ме ча ешь ра зум ных уст. 

8   Му д рость ра зум но го — зна ние 
пу ти сво е го, а глу пость без рас суд -
ных — за блуж де ние. 

9   Глу пые сме ют ся над жертвой2 
умилостивления, а по сре ди пра вед -
ных — бла го гове ние. 

10   Серд це зна ет горечь ду ши сво -
ей, и в ра дость его чу жой не вме ши -
ва ет ся. 

11   Дом без за кон ных ра зо рит ся, а 
жи ли ще пра вед ных будет про цве тать. 

12   Есть пу ть, ко то рый ка жет ся че -
ло ве ку пря мы м, но ко нец его — сте -
зя к смер ти. 

13   И при сме хе ино гда бо лит серд -
 це, и кон цом ра до с ти бы ва ет пе чаль. 

14   Че ло век с раз вра щён ным серд -
 цем на сы тит ся от пу тей сво их, а до -
б рый — от сво их. 

15   Простодушный ве рит вся ко му 
сло вуD, а рассудительный вни ма те -
лен к шагам сво им. 

16   Му д рый опасается и уда ля ет ся 
от зла, а глу пый раз дра жи те лен и 
са мо на де ян. 

17   Вспыль чи вый мо жет сде лать 
глу  пость, но че ло век, умы ш лен но де -
ла ю щий зло, — не на вис тен. 

18   Не веж ды наследуют глу пость, 
а бла го ра зум ные увен ча ют ся зна -
ни ем. 

ПРИТЧІ

14:4(1) eh'-lef – бик (особл.: віл – кастро ваний бик, якого 
використовують як тяглову силу). 
14:9(2) aw-shawm' – провина, повинність; жертва повин-
ності, жертва умилостивлення. 

14:4(1) eh'-lef – бык (особ.: вол – кастриро ван ный бык, 
используемый как тягловая сила). 
14:9(2) aw-shawm' – вина, повинность; жертва повиннос-
ти, жертва умилостивления. 
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1  Руф.3:11; 

4:19; Пр.12:4; 
24:3.  

2  Іов.4:12; 
Рим.2:4. 

 
 
3  Іов.6:25; 

Пр.12:6; Екк. 
10:12; Як.3:5.  

4  Пс.143:14; 
Пр.12:10. 

 
5  Вих.23:1; 

Пов.19:16; Пр. 
6:19; 12:17; Одк. 
1:5; 3:14. 

 
6  Пр.8:9; 15:7; 

17:24. 
 
 
 
7  Пр.23:9; 

1Тим.6:5. 
 
8  Пс.138:24; 

Пр.6:8; 15:28. 
 
 
 
9  Пр.10:23. 
 
 
 
 
10  Гал.4:6. 
 
 
 
 
11  Іов.8:2,15; 

Пс.7:11; Пр.12:7. 
 
12  Пр.12:15; 

16:25; Рим.6:21. 
 
 
 
13  Пр.5:4; 

Екк.2:1-2. 
 
14  2Хр.15:7; 

Пр.1:31; 12:15; 
13:2; 18:20; Іс. 
1:4; 3:10-11. 

 
15  Пр.14:8; 

1Ін.4:1. 
 
 
 
16  Вих.20:20; 

Іов.28:28; Пс. 
33:15;110:10; 
Пр.22:3; Зах.7:10  

 
17  4Цар.5:12; 

Пс.36:8; Пр.12:16 
 
 
 
18  Пр.12:23; 

Еф.5:15. 
 
 


