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УВОД 
Разяснение на думата "Притча" 

На еврейски тя се нарича машал. Тя има няколко значения: поучение, нравоучение, 
сентенция, т. е. изречение oт нравствен характер. Притчата- машал- може да бъде 
предадена във възвишена поетична реч или като поучителна песен. В народния говор 
някои oт тях стават пословици, поговорки. Обаче те не могат да се уеднаквяват със 
светските притчи и поговорки: почти всеки народ има тоя вид народни умотворения. 
Защото притчите, предмет на нашето изследване, както ги намираме в книгата под 
заглавие Притчи Соломонови, имат богооткровен характер и са предадени oт богоизбрани 
мъже. Сборник oт пословици в обикновен смисъл на думата не можем да очакваме в Св. 
Писание. Такива сборници са резултат на известна литература, появяват се в някои 
литературен период, какъвто израелският народ не е имал. Тоя вид пословици или 
поговорки са народни умотворения, резултат на народна мъдрост. 

Ако Притчи Соломонови биха били oт такова естество, те не биха намерили място 
във вехтозаветния канон. Те са задълбочени изказвания върху истините на Божественото 
откровение с оглед положението на човека по пътя на земния му живот. Притчите са до 
известна степен правила на живота, добити oт собствен опит на автора, изпълнен с 
Божествена мъдрост. 

Предмет на притчите са нравствените добродетели или противоположните им 
пороци. Те обхващат отношението на човека към Бога, към властите, към семейството, 
към ближния, към приятели и неприятели. В тоя смисъл се подразбират и новозаветните 
притчи, каквито има на много места в Евангелието. У синоптиците притчите 
представляват повествувание с известни сравнения. Ев. Йоан употребява за тая дума 
гръцкото название паримия, която значи поучение, защото той поставя ударението именно 
върху това- върху поуката. Някои oт тях са във форма на пословици (параболи) или 
алегории. В тях се съобщава някоя божествена истина чрез картина или образ, при което 
думите запазват техния естествен смисъл. При изказванията на известни мисли не се 
привеждат исторически и действителни факти, лица и събития, а само въображаеми, 
макар и съвършено възможни. Образите и картините са взети oт околната природа или oт 
живота. Тук образът или картината не се противопоставят на разкриваната истина, а се 
проникват една в друга. В някои притчи думите не трябва да се разбират в техния 
естествен смисъл. Oт това се вижда, че има известна разлика в построението между 
евангелските притчи и вехтозаветните. 
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Формата на последните е различна. Те са или обикновени сентенции в израз и 

противоизраз, или във вид на поговорки, сравнения, остроумни поучения, поучителни 
картинни речи, дълбокомислени загадки. За това и притчите биват няколко вида с 
различни наименования на еврейски: машал (притчи, пословици - 25:1),  милеца (поучение 
във вид на гатанка - 1:6), хида (гатанка). 

Притчите са плод на израелската мъдрост, на практическа духовна философия. Те 
съдържат истини, открити още на Моисей и по-късно разяснени и разширени oт 
пророците. Вярващите трябва да се задълбочават и размишляват върху тях. Чрез тях се 
внася светлина в Божието откровение. Те изясняват противоречията и загадките в 
човешкия живот. Човек трябва да нагласява своя житейски път според тия мъдри 
сентенции, защото те са резултат на висша мъдрост. А мъдростта се схваща oт 
израилтяните като самостоятелна и самодейна сила, която вдъхновява мъдрите и ги 
удостоява да могат да учат и други на мъдрост. Така че притчите представляват 
известяване, откриване на мъдростта, и книгата, в която те са събрани, може да се нарече 
мъдрост - софиа. Затова и в древноотеческата литература тая книга е носила названието 
Софиа, а на латноски- Sapintia Salomonis, като под това име не се разбира кн. Премъдрост 
Соломонова. Название Софиа е заимствано по всяка вероятност oт еврейския израз сефер 
хахам- книга на мъдрия, като тук под хахам (мъдрец) се подразбира Соломон; това 
наименование се среща особено в талмудистичната литература. 

Мъдростта след сътворението е присъща само на човека, не и на останалите земни 
твари. Защото мъдростта има за свой източник Бога, а само човека е образ и подобие 
Божие. Мъдростта дарява на човека душевни радости: "блажени са които пазят нейните 
пътища" (Притч. 8:32), "защото, който ме е намерил (т. е. мъдростта), намерил е живот; и 
ще получи благодарност oт Господа; а който съгрешава против Мене, нанася вреда на 
душата си; всички, които Мене мразят, смърт обичат (Притч. 8:35, 36). Тя общува с 
мъдрите и на тях тя се открива постоянно. У Израиля тя може да се чува по стъгдите и 
улиците. Нейните речи се слушат в народни събрания. "Премъдростта говори високо на 
улицата, издига гласа си по стъгдите" (1:20). Тя се обръща към човеците с радушни 
нравствени думи, подканва ги да се стремят към нейното овладяване, за да добият 
благоразумие. С удоволствие тя желае да навлезе, да проникне в живота на хората. "Тя е 
дърво за живот на ония, които я придобиват, и блажени са които я запазват" (3:18). 

Така че мъдростта се явява като персонифицирана, което се вижда oт 8 и 9 гл. на 
книга Притчи. Персонифицираната мъдрост се противопоставя на глупостта като личност. 
Макар че в притчите имаме разсъждения, но те са изразени в поетична форма с 
вдъхновени думи. 

Мъдростта не е резултат на човешко въображение или дълбокомислие. Нейният 
произход не се дължи на човешка дейност, защото тя произхожда oт Бога. "Господ дава 
мъдрост; oт устата Му иде знание и разум" (2:6). Тя е поставила отпечатък върху цялото 
тво- 
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рение и иска да спечели място в живота на хората. Тя е най-висшето благо; нейното 
придобиване е по-добро oт придобивката на най- скъпото съкровище, защото само 
мъдрият бива щастлив, тогава когато глупавият не ще избегне нещастието си и провалата. 
И понеже тя е божествено благо, дарява се oт Бога и само чрез Него може да бъде 
постигната. "Господ дава мъдрост; oт устата Му иде знание и разум" (2:6). Затова "начало 
на мъдростта е страхът Господен" (1:7; 9:10), или с други думи, мъдростта по пътя на 
знанието води към страх Господен, т. е. благовейно чувство на синовен страх пред 
Всесвятия Бог. Тоя благоговеен страх е първият и основен мотив на всяка религиозно-
нравствена деятелност, главно подбуждане към благочестив живот. 

Във връзка с учението за мъдростта в кн. Притчи стои учението за истинското 
благо, като естествен резултат и цел на мъдростта. Истински мъдрият и добродетелен 
човек по необходимост бива и щастлив. "Блажен е оня човек, който ме слуша" (8:34). 
"Послушайте поука, бъдете мъдри и не отстъпвайте (oт мъдростта)" (8:33). "Защото, който 
ме е намерил (т. е. мъдростта), намерил е живот; и ще получи благодарност oт Господа" 
(8:35). Такъв човек е изпълнил заповедите и наредбите Господни, а в това се състои 
мъдростта и разума (Второз. 4:5, 6). Мъдрият е неразделно свързан с религиозно- 
нравствена убеденост. Затова всички притчи в нашата книга имат религиозна 
предпоставка. Но освен това тя обхваща и целия живот на израилтянина във всяко 
отношение. Тя е едновременно убеждение, възпитание, разум, разбиране, а също и 
житейска мъдрост, умение правилно да се живее (срав. Изх. 36:1). Толкова всеобхватна и 
разностранна е думата мъдрост за вехтозаветния човек. 

Мъдрият не е само праведен, но още и разумен, благоразумен- с една дума мъдър. 
Той добре знае правилно да преценява всяко положение, в което е поставен и да се 
приспособява. Умее да се справи в забъркани обстоятелства. Той е предпазлив и 
съобразителен, върви право към добре избраната цел и действа навреме. Мъдрият е човек 
със световна опитност; той знае кога да говори и кога да мълчи. "Пази устата си и езика 
си, пази душата си oт беди" (21:23). Той изхожда oт разумни правила, принципи, добити 
oт личен опит или oт опита на другите. Своята мъдрост той предава и на другите, за да 
станат мъдри. Той е мъдър възпитател. 

Мъдростта не е само практическо, но и теоретическо знание, ученост т. е. познание 
за нещата в природата. С такава мъдрост Бог надарил Соломон, която надминава 
египетската мъдрост и мъдростта на всички негови съвременници. "Бог даде на Соломона 
мъдрост, твърде голям разум и обширен ум като пясъка на морския бряг. И Соломоновата 
мъдрост беше по-голяма oт мъдростта на всички синове на Изток и oт всичката мъдрост 
на египтяните. Той беше по- мъдър oт всички люде … и името му се славеше по всички 
околни народи" (4:29-31). Благодарение на тая мъдрост той имал познания за всички 
растения и животни (4:33). 
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Притчите са израз на религиозно възпитана и нравствено издигната душа, за която 

законът и волята Божии са ръководни начала, един вид "практическа духовна философия". 
Тази израелска философия има за свой предмет откриващата се в природния порядък 
премъдрост Божия, а също така и идеята за премъдростта Божия в живота, oт която трябва 
да се ръководят хората. Тая своего рода философия се старае да даде разяснение на 
противоречията в човешкия живот и неговите загадки; тя посочва божествените норми, 
според които израелтянинът, и въобще всеки човек, трябва да устрои живота си. Тази 
именно практическа житейска мъдрост не се излага в някоя философска система, а във 
форма на кратки избрани притчи и сентенции или къси сбити поучения, в които се излага 
житейска премъдрост, в противоположност на глупостта и греха. Книгата Притчи съдържа 
една част вехтозаветни премъдрости: имаме и други такива книги. Този род литература на 
мъдростта (на еврейски хохма) се съдържа в следните самостоятелни книги: Притчи 
Соломонови, Иов, Еклисиаст и oт неканоничните книги: Премъдрост на Иисус, син 
Сирахов и Премъдрост Соломонова. Има притчи, поговорки, алегории и гатанки като 
отделни откъслеци, пръснати в разни вехтозаветни писания. Защото тоя род премъдростна 
литература е резултат на дълъг и богат жизнен опит, дело не само на отделна личност, но 
и на цели генерации, дори на целия народ, гледащ през призмата на религиозността. 
Притчите са един вид басейн, в който се вливат водите на най- различни реки. Остава да 
отговорим на въпроса, oт кога водят началото си Притчите и кой е техният автор. 

 
КНИГАТА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ И НЕЙНИЯТ АВТОР 
Книгата под названието Притчи Соломонови (мишле Шеломо) има 31 глави. Дори 

един бърз поглед ни убеждава, че те не произлизат oт един писател. В началото на първата 
глава, 6 ст., се казва, че притчите са "думи на мъдреци". Те са тяхна "дълбока реч и техни 
загадки". Същата мисъл се подчертава в 22:17 и в 24:23. Те са думи на мъдреци (1:6; 22:17; 
24:23), на мъже, които се стремят да достигнат пътя на мъдростта, на мъже, които умело 
се справят с голямото разнообразие на живота и зорко наблюдават особените положения и 
състояния в живота. Те знаят, как да постъпват и какво да правят, ако искат да наредят 
живота си според изискванията на мъдростта, за да добият мир, щастие, благоденствие. 

Премъдрите са призвани и надарени да преподават учението на мъдростта, да 
помагат на другите в нейното усвояване. Те смятат за своя задача да схванат правилно 
резултатите oт своята дейност и всичко да изразят в изкусно съставени притчи и 
сентенции. Техните речи са като лек, който изцерява (12:18), изказванията им са добри и 
приятни, устата им разнася знание (15:7). 

Така че кн. Притчи не съдържа обикновени народни пословици и поговорки или 
някакви исторически повествувания. Те не могат да 
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се приравнят с арабските пословични сборници на Абу Обеида, на Мейдани и др., които не 
могат да се сравнят по богатство и дълбочина на съдържанието, нито с литературното 
превъзходство на Соломоновите притчи. Ако кн. Притчи, както казахме, би била сборник 
oт пословици или поговорки в обикновен смисъл на думата, тя не би намерила място във 
вехтозаветния канон. 

Тази премъдростна книга не е произлязла наведнъж, тя е по-скоро резултат на 
многократно съставяне на сборник oт притчи. Равинското предание приписва цялата книга 
на "Обществото на Езекиевите мъже", както се вижда oт надписа на 25 гл. Повечето oт 
древните отци приемат, че кн. Притчи е съставена oт Соломон. 

В модерната критика има голямо разногласие по въпроса за произхода на 
Притчите. Delitzsh (Franz), Zöckler, Riehm и др. приписват само една част oт книгата на 
Соломон; според тях, въведението на книгата (1-9 гл.) и приложението към първия (22-24 
гл.) и втория (30-31 гл.) сборници са oт по- късно време и принадлежат на неизвестни 
лица. Някое пък oт западните библеисти с рационалистично направление, напр. Ройс и др., 
не намират почти нищо в тая книга, принадлежаща на самия Соломон и смятат, че всичко, 
което се съдържа тук, има по-късен произход. 

За разрешение на тоя толкова спорен въпрос ще трябва да се обърнем преди всичко 
към самия текст на книгата. На три места в книгата се среща израза: Притчи на Соломон 
(1:1; 10:1; 25:1). Това е едно безспорно свидетелство за произхода изобщо на книгата oт 
Соломон. Освен това, в 3 Цар. 4:32 се казва, че Соломон написал около 3000 притчи, в 
които той говори за ливанския кедър, за исопа, за рибите, за птиците и т. н. и понеже 
нашата книга няма повече oт 800 притчи, а освен това в тях не се говори за подобни неща, 
ще трябва да приемем, че сегашната книга Притчи е някакво извлечение oт тоя голям 
сборник и то само на притчи, в които се засягат религиозно-нравствени въпроси - 
същността на Соломоновата мъдрост. 

Като признаваме, че Притчите съдържат Соломоновата премъдрост и че 
произхождат oт него, не можем обаче да твърдим, че сегашната книга Притчи, както я 
намираме във вехтозаветния канон, е получила тоя вид и състав oт самия Соломон, и че тя 
безусловно се смята за книга на Соломон. В това отношение кн. Притчи е отчасти сходна 
с Псалтира, и затова трябва да се прави разлика между въпроса за произхода на Притчите 
по отделно и на самата книга като сборник. Основание за това ни дава 25 гл., 1 ст., където 
се казва: "И това са притчи Соломонови, които ги събраха човеците на юдейския цар 
Езекия". Oт този надпис се вижда, че една част oт притчите, до 25 гл., са били събрани по 
поръчка на тоя благочестив цар oт неговите другари (и фили). Така че те са само събрали 
притчите, които са съществували вече, а така също и тия на Соломона, затова те се 
наричали изобщо Притчи Соломонови. При цар Езекия те били събрани, прередактирани 
и причислени към по-ранния сборник. 
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И характерът на съдържанието говори в полза на Соломоновото авторство. В 

Притчите се дават твърде релефни съвети към младежите, за да избегнат разпътен живот. 
Който познава добре библейската история и частния живот на цар Соломона ще се 
съгласи, че тук авторът говори oт изводи на собственото си сърце. Известно е падането на 
самия Соломон чрез жени (3 Цар. 11:1-10). Освен това, в кн. Притчи често се говори за 
мъдрия цар и за характера на неговото управление. И тук виждаме личната опитност и 
основното познание в тоя област на мъдрия еврейски цар. Известно е също, че никой друг 
oт вехтозаветните писатели не е достигал такава житейска мъдрост и наблюдателност, 
такива обширни познания за всичките положения и отношения в живота както Соломон. 
Славата на Соломона като мъдрец се носела далеч зад пределите на еврейското царство. 
Думата "соломонии" в смисъл на народни мъдрости е известна и на нашия народ. Освен 
това, както забелязва и руският проф. Олесницки: "Соломон пръв, а може и последен, се е 
добрал до мисълта да създаде строго измерена поетична реч, която той прокарал в кн. 
Притчи, излагайки мислите си в определена форма и поразявайки читателя с издържана 
равномерност на всички стихове oт първия до последния". Тъй че oт предметни и 
нормални съображения можем да признаем, че тия притчи са написани oт Соломон. 

Като признаваме, че притчите съдържат Соломонова премъдрост и че те 
произхождат oт него, не можем обаче да твърдим, че самата книга Притчи, както я имаме 
във вехтозаветния канон, е получила тоя вид и състав oт самия Соломон, и да признаем 
напълно неговата самостоятелна и изключителна авторска дейност. Тук са допустими 
няколко предположения. Според някои тълкуватели, Соломон само е събрал и преработил 
известните до негово време притчи, които се разпространявали по предание между 
народа; те се явяват продукт на вековно народно творчество, на народна мъдрост. Такова 
предположение, както забелязах по- рано, не може да се защити, като се изхожда oт 
характера и естеството на притчите, събрани в нашата книга. Наистина в самата книга на 
няколко места (1:6; 22:17; 30:1; 31:1) се споменава, че Соломон се е ползвал oт "думите на 
мъдрите", че притчите са "думи на мъдреците и техните загадки". Но кои са тия мъдреци, 
какво е било тяхното участие и кои притчи принадлежат на тях, не се казва. Изключение 
правят само двете последни глави, надписани с имената на неизвестни автори: "думи на 
Якеевия син Агура" (30:1) и "Думи на цар Лемуила" (31:1). Някои екзегети приемат, че 
тези неизвестни имена в еврейската история са символични имена на самия Соломон. Но с 
това едва ли бихме могли да се съгласим, тъй като oт скритите имена на Соломон са 
известни само две: Иедедия и Кохелет, на гръцки Еклисиаст. Но тия имена всякога са 
придружени с точно определение на личността на Соломон - "син Давидов, цар 
Израилев". 

Според руския библеист Теодор Владимирович1, който възприема мнението на 
Олесницки, названието Лемуел в арабски превод е  
------------------------ 

1Книга притчей Соломоновых, Почаев, 1904, с. 8 и нат. 
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името на Езекия, който обичал мъдростта на притчите; и заедно със своите "мъже" 
(другари) събрал заедно цял отдел oт притчите Соломонови (oт 25 гл. до 29 гл.). Ако 
притчите (думите) на Лемуел са притчи на Езекия, то думите на Агур, които се съдържат в 
следната 30 гл., вероятно са на мъж oт другарите на Езекия, с името Агур. И той заедно с 
другите се занимавал с издаването на тоя раздел (25-29 гл.) oт Соломоновите притчи. Че 
тия притчи са присъединени към другите притчи на Соломон с това можем да се съгласим, 
тъй като те по дух, смисъл и предназначение са еднакви с общото съдържание на кн. 
Притчи. Соломоновото име един вид ги е осветило като име на авторитетен и 
боговдъхновен писател, те са били приспособени към общия нравствен характер и дух на 
свещените произведения. Всички притчи изобщо свидетелствуват за личната мъдрост на 
Соломон и за неговия нравствено-педагогически и диалектически талант. 

В кн. Притчи имаме известна аналогия с Псалмите. И за тях се казва, че те са 
съставени oт псалмопевеца цар Давид, макар че oт надписа на някои псалми се вижда, че 
те не са на Давид. Но понеже по дух и смисъл са еднакви с Давидовите, затова са приети в 
общия сборник на Псалмите, тъй както словата (притчите) на мъдреците са близки на 
Соломоновите притчи. 

 
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПО- ВАЖНИТЕ ПРИТЧИ 

 
1. Притчи за Божиите свойства - всезнание и всемогъщество 
Идеята за всезнанието и всемогъществото на Яхве като творец е прокарана в цялата 

еврейска премъдростна литература. Бог не престава да твори и до ден днешен, а тази 
Негова дейност има най-голямо отношение към човека като венец на творението. Човекът 
трябва всякога добре да съзнава, че Господ постоянно го озарява като лампа, - това е дар 
на Яхве. "Господне светило е човешкият дух, той озарява всички дълбочини на сърцето" 
(20:27). Бог е надарил човека с разум и с органи за възприемане. "Ухо, което слуша, и око 
което гледа, и едното и другото е Господ създал" (20:12). Естествено, че Който е сътворил 
човека, Който е предвидил всичките му жизнени дни, Той прониква във всичките му 
мисли и настроения; пред Него човек не може да скрие своите мисли и чувства. Божието 
всезнание се дължи на Неговото вездеприсъствие. "Очите Господни са на всяко място; те 
виждат лошите и добрите. До най- тъмната дълбочина прониква Неговия поглед. 
Преизподнята и бездната са открити пред Господ, още повече - "сърцата на синовете 
човешки" (15:11). 

По силата на своето всезнание Бог единствен правилно управлява и владее света. 
Това е предпоставка на Неговото могъщество, и по силата на тия Негови свойства Той по 
Своя воля неограничено разполага с нещата; човек може да предполага, да запланува, но 
oт Бога зависи изпълнението- постигането на целта. Често бива така, 
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че човек предполага, а Бог разполага, или "кроежите на сърцето принадлежат на човека, 
но отговорът на езика е oт Господа" (16:1). "В сърцето на човека има много кроежи, но 
сбъдва се само определеното oт Господа" (19:21). Целият живот на човека преминава пред 
очите на Бога; тоя живот се предначертава и направлява oт Бога, защото Той всичко знае. 
"Няма мъдрост, няма разум, няма кроеж-срещу Господа. Конят стъкмяват за деня на 
битката, но победата е oт Господа" (21:30, 31). Така че в света господстват Божийте 
планове, цели и закони. В зависимост oт това трябва да се насочва и човешката дейност 
(10:29). Но за да се насочва тя правилно и благодатно, човек трябва да се "надява на 
Господа oт все сърце", и да не се осланя само на своя разум (3:5). Защото Бог е източник и 
подател въобще на всяко знание (gnósis) и разбиране (synesis) на истината, и главно на 
религиозната истина, която Той съобщава в своето откровение, направляващо човека към 
умствено и нравствено развитие. 
 
 2. Притчи, които се отнасят до личния живот на човека  
 Премъдрият разглежда разните добродетели и пороци, с които човек се среща в 
ежедневния живот; едните поощрява, а другите порицава. 
 Като източник на много злини е богатството, събрано по неправилен път, трупано с 
измама и лъжа. Тази история може да възприеме само този, който е усвоил мъдростта, 
затова в 8:10 се казва "Приемете учението ми, а не сребро; по-добре знание нежели oтбор 
злато; защото мъдростта е по-добра oт бисер, и нищо oт онова, което е въжделено, не ще 
се сравни с нея". По-важно е душевното богатство, обогатяване с мъдрост и знание, 
защото материалното богатство не е вечно, както и властта (27:24). Както душевното 
богатство, така и материалното са дар oт Бога - "Благословението Господне - то 
обогатява"…(10:22). Богатство, придобито с благословение, е благодатно. "Господ не ще 
допусне да гладува душата на праведника,а богатството на нечестивеца ще изтръгне" 
(10:22). Богатство придобито с нечестие, е за собствена гибел. "Придобиване съкровища с 
лъжлив език е мимолетно духване за ония, които търсят смъртта" (21:6). Нечестивецът 
често пъти става жертва на бърза, неочаквана страшна смърт (10:25; 28; 2:22; 4:10). Затова 
по-добре е добро име, нежели голямо богатство; по-добре е добра слава, нежели сребро и 
злато" (22:1). 
 По-нататък в кн. Притчи се разглеждат конкретно разните човешки добродетели и 
пороци. Алчността и лакомството са също порок, който докарва на човека много пакости. 
"преизподнята и бездната са ненаситни: тъй също са ненаситни и очите на човека" (27:20). 
Затова се казва: ненаситни очи. Има хора, които каквото видят за тях ценно, искат да го 
имат. Но като добият едно, искат да има 
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второ, трето. Това е глад на очите, които води до суетни пожелания и опропастяване. 
Пакостта oт голямата алчност много конкретно е изразена с думите: "намериш ли мед, яш 
- само колкото ти трябва, за да се не преситиш oт него и да го не повърнеш" (25:16; също и 
27 ст.). пиянството е също пакостен порок. "Виното е присмехулно, сикерът-размирник: и 
всякой който се увлича oт тях е неразумен" (20:1). Под влияние на виното човек става 
неразумен, не знае какво приказва и е в състояние да каже хула и против Бога. Пиянството 
води към разоряване. Затова премъдрият предупреждава: "Не бъди между ония, които се с 
вино опиват, между ония, който се с месо пресищат, защото пияницата и които се 
пресища, ще осиромашеят и сънливостта ще ги облече в дрипи" (23:20, 21). 

Много добре премъдрият Соломон илюстрира трудолюбието, като сочи за пример 
пчелите и мравките, oт които човек да вземе поука. На трудолюбието тоя противопоставя 
леността с нейните пакостни последствия. Постоянната дейност и работата приучват 
човека към ловкост, умъдряват опита му. Трудолюбието не само прави живота сигурен, но 
дава възможност на трудолюбивия да помогне на ближния си, когато той е в нужда. 
Докато леността нищо добро не носи и е достойна за всякакво осъждане. Безгрижието на 
ленивеца Соломон изобличава с примера на трудолюбивите мравки и пчели. Тия насекоми 
са известни със своята неуморна целесъобразна и полезна дейност. Мравките нямат "нито 
началник, ни настойник, нито заповедник, но приготвят храната си (своевременно) още 
през лятото" (6:7, 8). Също и oт пчелата можем да се научим на трудолюбие. Oт нейния 
труд се получава мед, употребяван за здраве на царе и прости човеци, "макар тя по сила да 
е слаба, но по мъдрост е почтена" (6:8). В основата на мъдрата и целесъобразна дейност на 
мравките и пчелите лежи сляп инстинкт. Тогава когато човекът е разумно същество, 
способно да избира и да се самоопределя, за това oт него се изисква още повече 
целесъобразна и плодотворна дейност. Постоянното пребиваване в бездействие и леност, 
лежане "със сгърнати ръце" непременно ще доведат до обедняване, "ще дойде 
сиромашията ти като пътник, и немотията ти като разбойник" (6:11). Обратно пък, 
любовта към труд и усърдна дейност се явява като източник на неизчерпаемо 
благосъстояние, "и оскъдицата ще избяга далеч oт тебе" (6:11). В нашата книга на много 
места се говори срещу леността и ленивите, напр. 10:26; 15:19; 19:15; 24; 20:4, 13; 21:25; 
22:13; 24:30 и нат.; 26:13 и нат. 

Соломон възхвалява търпението и самообладанието като ценни добродетели. 
"Дълго търпелив е по-добър oт храбър, и който владее себе си е по-добър oт завоевателя 
на градове" (16:32). Дълго търпеливият владее себе си, контролира мислите си; а 
гневливият, "лютият изказва глупости" (14:29), защото той не е в състояние да разсъди, 
как да се постъпи  в случая, и това дава повод да съжалява за своите дела и думи. Човек 
който не владее себе си, се сравнява с "обсаден град без стени" (25:28). 
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 За да се запази чистотата и стабилността на семейството в кн. Притчи особено 
силно се порицава блудството. Съпружеската вярност е залог за семейно щастие; сочат се 
и средствата, с които си служи покварената жена, за да оплете в мрежата си своята жертва. 
Блудницата жена се сравнява с огън, който изгаря, с живи въглени, които опарват нозете. 
"поради блудница жена човек изпада до корица хляб, а жена прелюбодейка улавя много 
ценна душа" (6:26). Толкова е опасно общуването с покварена жена. 
 В сбита форма са посочени шест, респект, седем неща, които Господ мрази и oт 
които човек трябва да се пази и гнуси, а именно: "1) очи горделиви, 2) език лъжлив, 3) 
ръце, които проливат невинна кръв, 4) сърце, което крои зли кроежи, 5) нозе, които бързо 
тичат към злодейство, 6) лъжесвидетел, който изказва лъжи и 7) оня, който сее раздор 
между братя" (6:16-19). Мъдър е този, който всичко това знае и добре го обсъжда. И 
сърцето му ще се развесели и със светъл поглед ще гледа на нещата, защото "весело сърце 
е благотворно като цяр, а отпаднал дух, кости суши" (17:22). "Светъл поглед сърце радва, 
добра вест кости гои" (15:30). Радостното настроение действа благотворно не само върху 
душевните, но и върху телесните страдания и прави страданията поносими. 
 Една oт главните мисли в кн. Притчи е "страх Господен". Премъдрият Соломон на 
няколко места в своята книга разяснява, какво трябва да се разбира под страх Господен. 
"Страх Господен ще рече да мразиш злото; гордост и високомерие, лош път и коварни 
уста мразя" (8:13). "Подир смирението има страх Господен, богатство, слава и живот" 
(22:4). "Страхът Господен е животворен извор, който отдалечава oт мрежите на смъртта" 
(14:27). "Страхът господен води към живот, и който го има, винаги ще бъде доволен, и зло 
няма да го постигне" (19:23). "Страхът Господен придава дни, а годините на нечестивците 
ще се съкратят" (16:27). 
  

 3. Притчи, които се отнасят за семейния живот  
Според вехтозаветното схващане семейството, домът е ядката на общественото 

устройство; oт неговата стабилност и благополучие зависи общото добруване. Затова 
премъдрият поучава: всеки дом да бъде изграден на правда и добро управление. Домът на 
нечестивеца е нестабилен, подлежи на разрушение, защото в него е вложен зародишът на 
правотата, той е изграден със сълзите на вдовици и сираци и с проклятията на излъганите. 
"Къщата на беззаконните ще се съсипе, а жилището на праведните ще процъфти" (14;11). 
В къщата на праведника - обилни съкровища, а в печалбата на нечестивеца - разсипия" 
(15:6). 
 Какво е положението на жената в семейството, според кн. Притчи? Макар че 
вехтозаветното семейство е патриархално, глава на семейството се смята бащата, но при 
все това положението на жената не било така унижено както в много източни народи. Тя 
била също важен фактор и oт нейното поведение, oт нейната работливост и 
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грижливост много зависело семейното благоденствие. В няколко притчи и особено в 31 
гл. мъдрият е изразил тая мисъл много релефно. 
 "Къща и имот са наследство oт родители, а разумна жена е дар oт Господа" (19:14). 
"Мъдра жена урежда къщата си, а глупава я съсипва с ръцете си" (14:1). Добрата жена не е 
само благодат на мъжа, но и за децата, на чието отглеждане и възпитание тя полага големи 
грижи. "Добродетелна жена е венец за мъжа си, а позорната е като гнилеж в костите му" 
(12:4). Тя е работлива, предвидлива, състрадателна към сиромасите, издига авторитета на 
мъжа си и изобщо на семейството (срав. 31 гл.). доброто и възпитание и миролюбието й са 
по-ценни oт нейната хубост. "Каквато е златна гривна на носа у свиня, също е хубава 
жена, но безразсъдна" (11:22). Това се отнася не само за интелектуалната, но и за 
нравствената и ценност. "По-добре е да живееш в пуста земя, нежели със свадлива и 
сърдита жена" (21:13). Такъв мъж и такова семейство като че ли е изложено на дъжд, на 
буря, на сняг и на мраз. Тук премъдрият не е имал предвид само собствената жена, а 
изобщо жената като домакиня и къщовница независимо дали тя е роднина или не. 
Свадливата жена е по-лоша oт буреносно и лошо време. 

Особено голямо внимание обръща премъдрият на съпружеската вярност и чистота, 
и силно бичува разпътната и коварно прелъстителната жена. На нейните изкушения и 
съблазни често биват подхвърляни неопитни юноши. Такива жени пренебрегват 
заповедите Божии, към които се отнася и заповедта за целомъдрието. Изпадналата в 
разпътсво жена навлича пакости и на себе си, и на прелъстените oт нея мъже. Нейният 
дом "води към смърт, и пътищата й към мъртъвци; никой oт влезлите при нея не се връща 
и не стъпва в пътя на живота" (2:19, 19). Тия, които са попаднали в мрежите на 
развратната жена и биват увлечени oт нея, не могат да се върнат назад, за да тръгнат 
отново по истинския път на живота, тъй като развратът притъпява в тях всички добри и 
благородни нравствени чувства и стремежи. Само вярната и честна съпруга може да 
достави на мъжа истинска радост и семейно щастие. Затова премъдрият дава следния 
съвет: "Утешавай се с жената (вярната) на своята младост… и с любовта й се наслаждавай 
постоянно" (5:18, 19). 

За семейно щастие много важни условия са добрите отношения между родителите 
и децата. Особено ценни са полезните съвети на родителите. "синко, пази заповедите на 
баща си  и не отхвърляй поуката на майка си; вържи ги за всякога на сърцето си, обвържи 
с тях шията си. Тръгнеш ли, те ще те ръководят; легнеш ли да спиш, ще те пазят, събудиш 
ли се, ще приказват с тебе, защото заповедта е светило и поука - светлина, и 
назидателните поуки - път към живота" (6:20-23). "Слушай баща си, понеже той те е 
родил; не занемарявай майка си, кога тя остарее" (23:22). Защото големите грижи на 
бащата и на майката за отглеждането и възпитанието на децата 
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допринасят за телесно отслабване на родителите. Майчините родилни мъки, грижите и 
безпокойствата на майчиното сърце са пословични. 
 Премъдрият Соломон разглежда в своята книга и въпроса за възпитателно значение 
на наказанието. Той изхожда oт вехтозаветното схващане, че Сам Бог си служи с 
наказанието, като праща разни бедствия и наказания както на отделния човек, така и на 
цели народи с цел да ги изправи. И както наказанията, пращани oт Бога, свидетелствуват 
за Божествената любов ("Господ наказва, когото обича", Евр. 12:6), така и бащата, който 
наказва своя син за известни постъпки, прави това не oт зло желание, а с цел да го 
поправи, да му стори добро. Към глупост и към безразсъдство често пъти се привързва 
младежкото сърце, но изправителната пръчка ще ги махне oт него. "Който жали пръчката 
си, мрази сина си; а който го обича, наказва го oт детинство" (13:25), и апостол Павел 
прави паралел между Божието и бащинското наказание. "Ако търпите наказание, Бог 
постъпва с вас както със синове. Защото кой е този син, когото баща му не наказва?" (Евр. 
12:7). По-важно е да се спаси душата oт нравствената поквара, макар и с цената на телесни 
страдания. "не оставяй момъка без наказание; ако го накажеш с пръчка, той няма да умре; 
ще го накажеш с пръчка, че в днешното модерно време "пръчката" е изхвърлена като 
възпитателно средство, но на практика това си остава спорен въпрос-въпросът изобщо за 
наказанията при възпитанието. 
 Многочадието е радост за вехтозаветното семейство, но за да бъде тя пълна, децата 
трябва да са изпълнени с мъдрост. Затова премъдрият препоръчва: "Да се даде на прости 
разум, на юношата-знание и разсъдливост" (1:4). Една oт главните задачи на цялата книга 
Притчи е да се даде на юношата, изобщо на неопитните и на неразумните, знание и 
разсъдливост. Тази мисъл е подчертана на много места в Притчите, напр. 4:1; 5:7; 7:24; 2:1 
и др. На първо място като възпитатели се сочат родителите. Затова добрите резултати oт 
тяхната поука са за тях радост. "Мъдър син радва баща си, а глупав син е тежка тъга на 
майка си" (10:1). Стремежът да направят своите деца мъдри, да са изпълнени с мъдрост, е 
силен импулс за родителите; това е тяхна радост. Такива деца спазват закона и знаят страх 
Господен. "Човек, който обича мъдрост, радва баща си…" (29:3). "Който пази закона, е 
разумен син…" (28:3). Който не спазва закона и няма страх Господен "е син безсрамен и 
безчестен, защото той съсипва баща и изпъжда майка" (19:26). Доброто домочадие е венец 
и слава за семейството (17:6). 

 
4. Притчи, които се отнасят до обществения живот 
Израелският народ е бил народ на религията, затова неговите лични, семейни и 

обществени отношения са проникнати oт религиозност, oт изискването на закона. 
Държало се е за добрите обноски в обществения живот. Учтивостта била придружена със 
сърдечност; това се изразявало при срещи, при изпращане на близки и далечни. Преди 
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всичко отдавало се голяма почит на по-старите oт по-младите. Моисеевият закон 
заповядва: "Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на стареца" (Лев.19:32). 
Препоръчвало се страдание към бедните, към сираци и вдовици и дори към чужденци и 
друговерци. Тия основи идеи са прокарани в кн. Притчи. Мъдър е тоз, в когото има 
чувство на състрадание, на дружба и приятелство, на смирение на справедливост към 
ближния. 
 Една oт важните обществени добродетели е благотворителността, грижи за 
социално слабите и немощните. "Който прави добро на сиромаха, дава на заем на Господа, 
и Той ще му отплати за неговото благодеяние… Радост за човека е неговата 
благотворителност и сиромахът е по-добър отколкото лъжецът" (19:17, 22). Но 
правилното отношение към бедните и немощните е също едно изкуство на мъдрия, което 
не всички притежават. Някой смятат, че бедността е естествен резултат на обществените 
условия, и за това бедните да се помиряват със своята съдба, защото всякога и всякъде е 
имало бедни и богати. Това е неправилно схващане. Други пък смятат че 
благотворителността принадлежи към добрият обществен тон; те трябва да бъдат 
похвалени. Трети пък благотворят, защото смятат, че по тоя начин правят добро дело за 
Бога. Цялата тая благотворителна  дейност е без цена пред Бога: тя не носи никаква 
благословия. Ако премъдрият казва, че благотворителят "дава на заем Господу", това се 
отнася само за такова даване, което изхожда oт истинско състрадание към ближния без 
всякаква преднамереност. Само в такъв случай, според премъдрия, Бог ще му отплати за 
неговото благодеяние. Чистата нравственост изисква да не даваме на бедния, че ще 
получим някаква награда oт Бога или oт другаде. Това би било недопустим гешефт с Бога. 
За това Соломон поучава: "Милосърдният ще бъде благословен, защото дава на бедния oт 
хляба си. Който дава подаръци, печели победа и чест, и дори завладява душите на ония 
които ги получават" (22:9). "Недей се радва, кога врагът ти падне, и сърце ти да се не 
весели, кога се той препъне. Инак, Господ ще види и това в Негови очи няма да бъде 
угодно, и той ще отдръпне oт него гнева си" (24:17, 18). Всяко злорадство е тежък грях и 
Господ наказва ония, които злорадстват; невинно обвиняемият бива помилван oт Господ.  
 В кн. Притчи има и много социални напътствия и поуки. И във времето на 
Соломон е имало социални неправди и различия. Имало е бедни и богати, заимодавци и 
длъжници, поръчители и неизправни довереници. Особено настойчиво се изисквало да се 
избягва поръчителството. "Синко, ако си поръчителствувал за твоя ближен и си дал ръката 
си за другиго, ти си се впримчил с думите на устата си…" (6:1-2). "който поръчителства за 
другиго зло си докарва, а който мрази поръчителство е в безопасност" (11:15). Колко 
много поръчители в наше време биха благодарили на мъдрия Соломон за неговия съвет. 
Да поръчителстваш, значи да се задължиш да плащаш вместо длъжника, ако той не може 
или не иска да заплати задължението си. Гарантът с поръчителската си дума се е 
впримчил, постъпил е необмислено и непредпазливо. Освен че взема задължението на 
друг,  
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но си спечелва и неприятели. Става дума за неизправни длъжници каквито изглежда, че и 
тогава имало много, за да се препоръчва така силно да се избягва поръчителството: 
"Спасявай се като сърна oт ръката на ловеца и като птица oт ръката на птицеловеца" (6:5). 
 Премъдрият подчертава като важни обществени добродетели дружбата и 
приятелството. "Не напускай приятеля си нито приятеля на баща си, и не ходи в къщи на 
брата си в деня на своето злочестие: по добре съсед на близо нежели брат надалеч" 
(27:10). Тук се има в предвид не само собствените приятели, които човек си е придобил, 
но и тия, които има по-наследство oт родителите си-и тях човек не трябва да изпуска, 
защото тяхната доброта е изпитана. Със съвета да не се отива в дома на брата във време на 
злочестие се има предвид, когато нещастието иска бърза помощ, а братът живее далеч. 
Освен това подчертава се, че човек трябва да има за добри приятели и своите ближни, 
съседите и др., а не само роднините. Кръгът на дружбата се и приятелството да се 
разширява. Условието на дружбата: "Който желае да има приятели, трябва и сам да бъде 
дружелюбив; приятел бива по превързан и oт брат" (18:25).  
 Соломон е бил цар, занимавал се е с мирното уреждане на държавата си, имал 
голяма опитност в управлението и затова давал мъдри съвети за власт и управление. 
"Когато праведниците се умножават, народът се весели, а когато нечестивият господарува 
народът пъшка" (22:2). "Ако управника слуша лъжливи думи, то и всичките му служители 
са нечестиви" (29:12). "Кога праведници тържествуват, голяма слава е, но кога нечестивци 
се въздигат човеците се крият" (28:12). 
 В 30 гл. са изложени Притчи които представляват един вид заключителна част към 
цялата книга. Тук се съдържат изобличителни и нравоучителни речи на мъж с богат 
житейски опит. Oт надписанието на тая глава се вижда, че този мъдрец е Агур. В увода 
посочих, кой трябва да се разбира под това име. Стиховете 7-9 могат да се вземат като 
изповед, като молитва на истинския достоен член на обществото. Тук се дава израз на 
истинска резигнация на човек, който сериозно се е помъчил да проникне в познанието на 
Божествената същност и дейност, в живота на хората изобщо на битието. Убеден в 
невъзможността да постигне напълно това познание, човек се примирява с положението, 
за да не си разбива напразно главата, а да се придържа в откровените Божии думи. 
Защото"всяка дума oт Бога е чиста; Той е щит ономува, който се Нему уповава. Не 
притуряй към думите Му, за да не те изобличи, и да не излезеш лъжец" (30:5, 6). Словата 
Божии се явяват като източник на човешката мъдрост и изходна точка на цялата 
нравствена философия на наставника в притчи. Просветения мъдрец предлага  своите 
нравоучения в следните думи: "За две неща Те (т. е. Бога) моля; не ми отказвай преди да 
умра: суета и лъжа отдалечи oт мене, сиромашия и богатство не ми давай-храни ме с 
насъщния хляб, да не би, като се преситя да се отрека oт Тебе (т. е. oт Бога) и да кажа: 
"кой е Господ ?" и да не би, като осиромашея да започна да крада и да употребявам името 
на моя Бог напразно" (30:7-9). Премъдрият автор увещава своя възпитаник да възстава  
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против суетни искания на мнимо щастие на земята; по-важни са нравствените ценности 
отколкото мимолетните блага; Бог да не го лишава oт своето благоволение до самата му 
смърт Мъдрият и доволен oт своето положение на земята, на златната среда, oт благата, 
които да задоволяват неговите насъщни нужди. Той знае опасностите, които докарват 
богатството и бедността. Богатството води към суетност и горделивост, а бедността - към 
униние, упадък на духа, тъй вредни за продуктивен труд. В немотия човек може да 
прибегне до чуждото, или както се казва в 39:9 "да не би като осиромашея да почна да 
крада". Крадливият опозорява и името на Бога, "употребява името на Бога напразно". 
 Gdttlob Mayer в своя коментар1 на Притчите като разглежда тая глава, вижда в 
стиховете 7 и 8 на 9 гл. една хубава молитва, която според него трябва да завърши с 
думите: "Господи, дай ми всеки ден, каквото ми е нужно за земния живот, не оставай да 
бъда пленен oт суетни, преходни неща до такава степен, че да изгубя моето вечно 
предназначение". Такъв молител сигурно ще бъде чут oт Господа, защото с тая молитва 
той признава, че зачита повече вечното пред преходното и че не е изпълнен със суетен 
дух. 
------------------------ 
 1Sprüche, Prediger und Hohes Lied Salomos, Gütersinh 1915, с. 85.  
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