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Притчите на Соломон  
The Message 

 

 1 Притча  
1Това са мъдрите думи на Соломон,  
син на Давид, цар на Израел –  
2Написани, за да знаем как да живеем добре и правилно,  
да разбираме какво означава живота и на къде отива.  
3Това е ръководство за живота, за да научим кое е правилно,  
справедливо и честно;  
4за да научим неопитните да се ориентират  
и да дадем на младите хора разбиране за реалността.  
5Тук има по нещо и за възрастните мъже и жени,  
6да научат опитните още едно-две неща–  
свежа мъдрост за изучаване и достигане,  
стихове и разсъждения за мъдри мъже и жени.  
7Започнете с Бог – първата стъпка  
е да се научите да се покланяте на Бог;  
само глупавите се отнасят с пренебрежение  
към такава мъдрост и знание.  
8Отдавайте голямо значение на това, приятели,  
което вашия баща ви казва;  
никога не забравяйте какво сте научили на коленете на майка си.  
9Носете техните съвети като цветя в косите си,  
като пръстен на пръста си.  
10Скъпи приятелю, ако лошите другари те изкушават,  
не тръгвай с тях.  
11Ако кажат: „Нека да излезем и да свършим някоя дяволия.  
Нека да набием някой старец, да нападнем някой старица.  
12Нека да ги очистим и да ги приготвим за погребението им.  
13Ще приберем висококачествена плячка.  
Ще я измъкнем с товарен камион.  
14Присъедини се към нас, за да преживееш най-великото време  
в твоя живот! Ще делим по равно!” –  
15О, приятелю, дори не ги поглеждай втори път;  
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дори и за минута не ги слушай.  
16Те участват в състезание с много лош край,  
бързайки за разрушат всичко, до което се доберат.  
17Никой не обира банка, докато всички гледат,  
18и въпреки това, тези хора правят точно това – влизат в капана.  

19Когато ти взимаш всичко, каквото можеш, се случва точно това:  
колкото повече взимаш, толкова повече изгубваш себе си.  
20Госпожа Мъдрост излиза по улиците и вика.  
Тя изнася речта си в центъра на града.  
21Насред уличното движение тя прави изявлението си.  
Тя вика на най-заетия ъгъл:  
22„Глупаци! До кога ще се валяте в невежество?  
Циници! До кога ще храните цинизма си?  
Идиоти! До кога ще отказвате да се научите?  
23Пълна промяна! Аз мога да поправя живота ви.  
Вижте, аз съм готова да излея духа си над вас;  
готова съм да ви кажа всичко, което знам.  
24Аз виках, но вие не чувахте.  
Аз се протягах към вас, но вие ме пренебрегнахте.  
25След като се присмяхте на моя съвет  
и се подиграхте на моето мнение,  
26как да погледна сериозно на вас?  
Аз ще си сменя ролята и ще се подиграя на вашите беди!  
27Какво ще стане, ако покривът падне  
и животът ви се разбие на парчета?  

Какво ще стане, ако дойде бедствие  
и от живота ви не остане нищо освен отломки и прах?  
28Тогава вие ще имате нужда от мен.  
Вие ще ме викате, но не очаквайте да отговоря.  
Без значение колко ще ме търсите, няма да ме откриете.  
29Защото намразихте Знанието  
и нямахте нищо общо със Страха от БОГА.  
30Понеже не приехте моя съвет и не обърнахте внимание  
на нито една моя оферта за вашето обучение,  
31е, това си послахте, на това ще легнете;  
искахте по вашия начин – сега харесва ли ви?  
32Не виждате ли какво става, вие глупави, вие идиоти?  
Безгрижието убива; самодоволството е убийство.  
33Първо обърнете внимание на мен и след това се отпуснете.  
Сега можете да карате по-полека – вече сте в добри ръце”.  

 

 
2 Притча  
1Добри ми приятелю, вземи присърце това, което ти казвам;  
събирай моите съвети и ги пази с цената на живота си.  
2Обърни ушите си към думите на Мъдростта;  
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настрой сърцето си на живот на Разбиране.  
3Това е правилно – ако си направил приоритет Прозрението  
и не приемаш НЕ за отговор.  
4Търси го като златотърсач, като авантюрист на лов за съкровища.  
5Повярвай ми, преди да усетиш, Страхът от БОГА ще бъде твой;  

ти ще се намериш под Знанието на Бога.  
6И, ето защо: Бог дава Мъдрост безплатно,  
Той е прям в Знание и Разбиране.  
7Той е богата мина на Здрав разум за тези, които живеят добре;  
той е личен бодигард за искрените и откровените.  
8Той гледа всички, които живеят честно  
и обръща специално внимание на Неговите верни и посветени.  
9Така че сега ти можеш да вземеш това,  
което е истина и е честно, да откриеш добрите следи!  
10Госпожа Мъдрост ще бъде твоя близка приятелка  
и брат Знание ще е твой любезен придружител.  
11Здравият разум ще разузнава за предстоящи опасности,  
Прозрението ще бди заради теб.  
12Те ще те предпазят от неправилни завои  
или от кривване в лоши посоки;  
13от тези, които са изгубили себе си  
и не могат да различат следите от плевелите.  
14Ще те пазят от тези неудачници, които правят от злото игра  
и организират партита, за да празнуват своенравието си.  
15Ще те пазят от пътища, които не водят до никъде,  

лутайки се в лабиринт от отклонения и задънени улици.  
16Мъдрите приятели ще те избавят от Съблазнителката –  
тази ласкателна Прелъстителка,  
17която е невярна на съпруга си,  
за когото се е омъжила преди години,  
без да е дала повод да се съмняват  
в нейните обещания пред Бога.  

18Целият ѝ живот е обречен;  

всяка стъпка, която тя прави я приближава до ада.  
19Който се присъедини към нейната компания, никога не се връща,  
никога вече не слага крака си на пътя към истинския живот.  
20Така че присъедини се към компанията на добрите мъже и жени,  
стой на изпитания и истински път.  
21Мъжът, който върви напред, той ще засели земята,  
жената с почтеност, ще остане тук.  
22Корумпираните ще загубят живота си;  
нечестните ще изчезнат завинаги.  

 

 
3 Притча  
1Добри ми приятелю, не забравяй всичко, което съм те научил;  
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вземи при сърце моите заповеди.  
2Те ще ти помогнат да живееш дълго, дълго време,  
един дълъг, дълъг живот, изживян добре и напълно  
3Не губи въздействието на Любовта и Верността.  
Вържи ги около врата си; издълбай инициалите им на сърцето си.  

4Заслужи си репутация на добре живеещ в Божиите очи  
и в очите на хората.  
5Довери се на БОГ от дъното на сърцето си;  
не се опитвай да разбереш всичко сам.  
6Слушай Божия глас за всичко, което правиш  
и навсякъде, където отиваш;  
4 Той е този, който ще те държи в релсите.  
7Недей да приемаш, че знаеш всичко.  
Тичай при БОГА! Бягай от злото!  
8Твоето тяло ще расте здраво  
и всичките ти кости ще пращят от живот!  
9Почитай БОГ с всичко, което имаш;  
давай Му първото и най-доброто.  
10Плевните ти ще са препълнени, бъчвите ти ще преливат.  
11Но, скъпи приятелю, не се възмущавай от Божието дисциплиниране;  
не се мръщи на любящата Му корекция.  
12Бог поправя децата, които обича;  
един баща се наслаждава на всичко това.  
13Вие сте благословени, когато срещнете госпожа Мъдрост,  
и когато се сприятелявате с мадам Прозрение.  

14Тя струва много повече от пари в банката;  
нейното приятелство е по-добро от голяма заплата.  
15Нейната стойност надвишава всички скъпоценности и богатства;  
и всичко, което би пожелал не може да се сравни с нея.  
16С едната ръка тя дава дълъг живот, а с другата дава признание.  
17Нейните маниери са красиви,  
нейния живот е прекрасно завършен (оформен).  
18Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат.  
Дръж я здраво и бъди благословен!  
19С госпожа Мъдрост, БОГ оформи земята;  
с мадам Прозрение издигна небесата.  
20Те знаеха кога да дадат знак на реките  
и изворите по повърхността  
и на росата, кога да се спусне от нощното небе.  
21Скъпи приятелю, пази Чистото мислене  
и Здравия разум в своя живот;  
дори и за миг не сваляй очи от тях.  
22Те ще поддържат душата ти жива,  
ще те поддържат привлекателен и във форма.  

23Ще пътуваш безопасно, не ще се уморяваш,  
нито ще се препъваш.  
24Ще си подрямваш следобед без да се безпокоиш,  
ще се наслаждаваш на добър сън през нощта.  
25Няма нужда да се паникьосваш от тревоги или изненади,  
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нито от предричане, че страшния съд е зад ъгъла,  
26защото БОГ ще бъде точно до теб; Той ще те опази и спаси.  
27Никога не отминавай някой, който се нуждае от помощ;  
за този човек твоята ръка е Божията ръка.  
28Не казвай на съседа си: „Може би някой друг път”  

или „Ела пак утре”, когато парите са в джоба ти.  
29Недей да мислиш как да спечелиш преимущество над съседа си,  
когато той стои доверчиво и нищо не подозира.  
30Не се разхождай с дърво на рамо, винаги търсейки повод за бой.  
31Не се опитвай да бъдеш като тези, които си пробиват път в живота.  
Защо да ставаш тиранин (кавгаджия, грубиян, побойник)?  
32Може да кажеш: „Защо не?”  
Защото БОГ не може да търпи изкривени души.  
Но честните получават Неговото уважение.  
33Божието проклятие поразява дома на нечестивия,  
но Той благославя дома на праведния.  
34На гордите скептици Той дава студено гръб,  
5 но ако те остави късмета, Той е точно там да помогне.  
35Живот в мъдрост е възнаграден с почит;  
живот в глупост получава утешителна награда за последния.  

 

 
4 Притча  
1Слушайте, приятели, няколко бащински съвета;  
седнете и си записвайте, така че да научите как да живеете.  
2Давам ви добър съвет; не го оставяйте да мине през едното ухо  
и да излезе през другото.  
3Когато бях момче на коленете на баща си,  
гордостта и радостта на майка ми,  
4той ме слагаше да седна и ме обучаваше:  
„Вземи това при сърце. Прави това, което ти казвам – живей!  
5Продай всичко и си купи Мъдрост! Търси Разбиране!  
Не забравяй нито една дума! Не се отклонявай и на сантиметри!  
6Никога не оставяй Мъдростта – тя пази живота ти;  
обичай я – тя те наблюдава.  
7Преди всичко друго, направи това: Придобий Мъдрост!  
Запиши си го като номер едно в списъка си: Получи Разбиране!  
8Прегърни я – повярвай ми, няма да съжаляваш;  
никога не я пускай – тя ще направи живота ти славен.  
9Тя ще украси живота ти с благоволение,  
ще накичи дните ти с прелест.”  
10Скъпи приятелю, приеми съвета ми;  
това ще прибави години към живота ти.  
11Пиша ти ясни насоки към пътя Мъдрост,  
чертая ти карта към пътя Праведност.  
12Не искам ти да свършиш в тъмните улички,  
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нито да пилееш време в грешни завои.  
13Дръж се здраво за добрия съвет; дръж го здраво.  
Пази го добре – от него зависи живота ти!  
14Не поемай по Нечестивия околовръстен път;  
дори не поставяй крака си на този път.  

15Стой далеч от него и го отбягвай.  
Направи обиколка и се върни на твоя път.  
16Злите хора не се спират, докато не направят някоя беля.  
Не могат спокойно да легнат и да спят,  
докато не направят живота на някого нещастен.  
17Извратеността е тяхната храна и вода,  
насилието е техния наркотик.  
18Пътя на правилно живеещите хора блести със светлина;  
колкото по-дълго живеят, толкова по-силно светят.  
19Но пътя на вършещите неправда става все по-тъмен и по-тъмен – 
пътуващите по него не могат нищо да видят;  
те падат по лице на земята.  
20Скъпи приятелю, чуй добре моите думи;  
настрой ушите си на моя глас.  
21Внимавай моето послание да е винаги ясно. Съсредоточено!  
Научи го в сърцето си!  
22Тези, които откриват, че тези думи са живот, наистина живеят;  
в тяло и душа – те се пукат от здраве.  
23Пази с бдителност сърцето си; от там започва живота.  
24Не говори прикрито с устата си;  

избягвай безобидни закачки, благородни лъжи и клюки.  
25Дръж погледа си отправен само напред;  
пренебрегвай всички разсейвания от странични занимания.  
26Внимавай къде стъпваш и пътят пред теб ще стане равен.  
27Не поглеждай нито надясно, нито на ляво; остави злото в прахта.  

 

 
5 Притча  
1Скъпи приятелю, обръщай внимание на моята мъдрост;  
слушай много внимателно начинът, по който аз виждам нещата.  
2Тогава ти ще придобиеш усет за здравия разум;  
това, което ти казвам, ще те пази от беди.  
3Устните на прелъстителна жена са толкова сладки,  

и нежните ѝ думи са толкова любезни.  

4Но много скоро тя ще те обърка с думите си,  
ще стане болка в стомаха ти и рана в сърцето ти.  

5Тя танцува на пътя на наслажденията, водещ към Смърт;  
тя се е запътила направо към Ада и те повлича със себе си.  
6Тя няма понятие от Истинския живот, не знае коя е и накъде отива.  
7Така че, приятелю мой, слушай внимателно;  
не подминавай думите ми небрежно.  
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8Стой на страна от такава жена; стой далеч дори от нейния квартал.  
9Не искаш да пропиляваш прекрасния си живот,  
да прахосаш скъпоценния си живот заедно с коравосърдечните.  
10Защо позволяваш на чужденци да се възползват от теб?  
Защо позволяваш да бъдеш използван от тези,  

които не ги е грижа за теб?  
11Ти не искаш да завършиш живота си пълен с разочарования,  
грях и кости,  
12казвайки: „О, защо не направих това, което ми казаха?  
Защо отхвърлих дисциплинирания живот?  
13Защо не слушах наставниците си  
и не взимах учителите си на сериозно?  
14Животът ми е провален!  
Не мога да покажа нито едно благословение в живота си!”  
15Знаеш ли поговорката „Пий от собствената си цистерна за вода,  
черпи вода от собствения си пролетен резервоар за вода”?  
16Вярна е. Иначе, един ден ще се прибереш у дома  
и ще откриеш цистерна си празна и резервоар си замърсен.  
17Твоята пролетна вода е само за теб,  
а не да се предава на чужденците.  
18Благославяй своя прясно течащ фонтан!  
Наслаждавай се на жената, за която си се оженил на младини!  
19Нежна като ангел, прекрасна като роза –  
не спирай да се наслаждаваш на нейното тяло.  
Никога не приемай любовта й за даденост!  

20Защо да разменяш продължителната интимност за евтини трепети  
с проститутка, за флиртуване със случайна непозната?  
21Запомни добре, че БОГ не пропуска и едно движение, което правиш;  
Той знае за всяка стъпка, която правиш.  
22Сянката на твоя грях ще те превземе;  
ще откриеш, че се препъваш в себе си в тъмното.  
23Смъртта е наградата за недисциплиниран живот;  
твоите глупави решения те хващат в задънена улица.  

 

 
6 Притча  
1Скъпи приятелю, ако си влязъл в борчове към твоя съсед  
или си се хванал в сделка с непознат;  
2ако импулсивно си обещал ризата от гърба си  
и сега трепериш от студ,  
3приятелю, не губи повече и минута, ами се избави от тази каша.  
Ти си в тези човешки хватки! Върви, тъгувай; действай отчаяно.  
4Недей да отлагаш – няма време за губене.  
5Бягай като елен от ловец; отлети като птичка от капан!  
6Ти, мързелив глупако, погледни мравката.  
Отблизо я погледни; нека тя да те научи на някои неща.  
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7Никой не трябва да й казва какво да прави.  
8Цяло лято тя събира храна;  
по време на жътва събира запаси и провизии.  
9Така че, ти до кога ще мързелуваш и нищо няма да вършиш?  
Кога ще станеш от леглото?  

10Дрямка тук, дрямка там.  
Един почивен ден тук, друг почивен ден там.  
Сядаш, отпускаш се – знаеш ли какво следва после?  
11Ето това: Ти може да се взираш в бедния пропилян живот,  
но бедността ще остане постоянен гост в дома ти!  
12Боклуци и разбойничества излизат от техните уста.  
13Те си смигат един на друг, побутват си краката,  
кръстосват пръсти зад гърбовете си.  
14Техните перверзни умове винаги замислят нещо гадно,  
винаги пораждат беди.  
15За тях катастрофата е точно зад ъгъла – едно тотално разбиване,  
техните животи са разрушени и няма възстановяване.  
16Ето шест неща, които БОГ мрази и още едно,  
от което Той се отвращава:  
17арогантни очи, лъжлив език, ръце, които убиват невинни,  
18сърце, което тайно подготвя зли планове,  
крака, които вървят по стъпките на нечестивите,  
19уста, която лъже под клетва,  
този, който създава проблеми в семейството.  
20Добри ми приятелю, следвай добрите съвети на баща си  

и не се отдалечавай от поученията на майка си.  
21Обвий се в тях от главата до петите;  
носи ги като шал около врата си.  
22Когато вървиш, те ще те водят; когато си почиваш, те ще те пазят;  
когато се събуждаш, те ще ти казват какво следва.  
23Защото благоразумния съвет е фар, доброто поучение е светлина, 
моралната дисциплина е път към живот.  
24Те ще те пазят от безнравствена жена, от съблазнително говорене на 
някоя съблазнителка.  
25Недей да си фантазираш страстно за нейната красота,  
нито следвай очите й, които водят в спалнята.  
26Ти можеш да си купиш един час с проститутка за парче хляб,  
но покварената жена жив ще те изяде.  
27Можеш ли да запалиш огън в скута си  
и да не си изгориш панталона?  
28Можеш ли да ходиш бос по жарава от въглени  
и да не се появят пришки?  
29Същото е и когато правиш секс със жената на съседа си:  
само я докосни и ще си платиш за нея. Оставаш без извинение.  

30Гладът не е извинение за крадеца да открадне;  
31когато го хванат, той трябва да го плати,  
дори ако трябва да заложи цялата си къща.  
32Прелюбодейството е безсмислено действие,  
което разрушава душата и самия човек.  
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33Очаквай разкървавен нос, посинено око  
и завинаги разрушена репутация.  
34Защото ревността възпламенява гнева на измамения съпруг;  
жаден за отмъщение, той няма да прояви снизхождение.  
35Каквото и да кажеш или заплатиш няма да оправи положението;  

никакви подкупи, никакви причини няма да го удовлетворят.  

 

 
7 Притча  
1Скъпи приятелю, прави това, което ти казвам;  
пази моите грижовни инструкции.  
2Прави това, което ти казвам и ще живееш добре.  
Моите поучения са толкова ценни, колкото и твоето зрение – пази ги!  
3Напиши ги върху ръцете си; гравирай ги на сърцето си.  
4Говори на Мъдростта като на сестра.  
Отнасяй се към Прозрението като към твои спътник.  
5Те ще бъдат с теб, за да отстранят Изкусителката –  
тази Съблазнителка, говореща ласкателно с меден език.  
6Както си стоях на прозореца на моя дом, гледайки през кепенците,  
7и гледах как безразсъдната тълпа се шляе безцелно,  
забелязах един млад мъж без всякакъв ум  

8да застава на ъгъла на улицата, където живее тя,  
след това се обърна към пътя към нейния дом.  
9Беше сумрачно, настъпваше вечерта,  
тъмнината се сгъстяваше и настъпваше нощта.  
10Точно тогава, едно жена го посрещна – тя беше лежала,  
очаквайки го, облечена, за да го съблазни.  
11Нахална и безочлива беше тя, неуморна и скитаща се,  
винаги извън дома,  
12обикаляйки улиците, шляейки се в мола,  
висейки на всеки ъгъл на града.  
13Тя го прегръща с ръцете си и го целува,  
смело го хваща за раменете и казва:  
14„Направила съм всички приготовления за празника –  
днес направих жертвоприношенията си,  
всичките ми обреци са изплатени,  
15така че, сега дойдох да те намеря,  
надявайки се да зърна лицето ти – и ти си тук!  
16Опънала съм чисти чаршафи на леглото си,  
вносно цветно спално бельо.  
17Леглото ми е ароматизирано с подправки и екзотични аромати.  
18Ела, нека да правим любов цяла нощ, да прекараме нощта в екстаз!  
19Съпругът ми не е у дома;  
20той е надалеч по работа и няма да се върне цял месец.”  
21И вече той ядеше от ръката й, омаян от медените й думи.  
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22Преди да се усети, той тичаше след нея, като теле, водено към 
кланицата; като елен, подмамен в засада  
23и след това пронизан от стрела; като птица, летяща към мрежата,  
без да знае, че волният й живот е свършил.  
24Така, че приятели, чуйте ме, вземете думите ми много на сериозно.  

25Не се шляйте с такава жена;  
дори не се разхождайте в нейния квартал.  
26Безброй жертви е омагьосала;  
тя е станала смърт за мнозина бедни души.  
27Нейният дом е на половината път към Ада,  
снабдявайки те с покров и ковчег.  

 

 
8 Притча  
1Чуваш ли г-жа Мъдрост като говори? Можеш ли да чуеш г-жа 
Прозрение, когато издига гласа си?  
2Тя застава на ъгъла на Първа и Главна,  
в най-натовареното движение.  
3Точно на градския площад, където трафикът е най-гъст, тя вика:  
4„Вие – говоря на всички вас, на всеки, който е по улиците!  
5Чуйте, вие идиоти – научете какво е здрав разум!  

Вие тъпаци – наострете се!  
6Не изпускайте и една дума от това – казвам ви как да живеете по-
добре, казвам ви как да живеете по-най добрия начин.  
7Устата ми дъвче, наслаждава се и се удоволства в истината –  
не мога да понасям вкуса на злото!  
8От устата ми ще чуете само верни и правилни думи;  
нито една сричка няма да бъде извъртяна или изкривена.  
9Вие ще разпознаете това като истина – вие с отворени умове;  
умове, които прозират истината ще го видят веднага.  
10Предпочете моите дисциплиниращи живота думи,  
пред преследването на пари,  
предпочетете знанието на Бога пред доходната кариера.  
11Защото Мъдростта е по-добра от капана на богатството;  
нито едно нещо, което би поискал не се сравнява с нея.  
12Аз съм г-жа Мъдрост и живея близо до Разсъдливостта;  
Знанието и Благоразумието живеят малко по-нататък.  
13Страхът от Бога означава да мразиш Злото, чийто пътища аз мразя 
страстно – гордост, надменност и изкривено говорене.  
14Добър съвет и здрав разум са мои характеристики;  
аз съм някак си и Проницателност, и Целомъдрие.  
15С моя помощ, лидерите управляват  
10 и законодателите издават справедливи закони;  
16с моя помощ, управниците управляват с легитимна власт.  
17Аз обичам тези, които ме обичат;  
тези, които ме търсят ме намират.  
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18Богатство и Слава ми правят компания –  
съществени са и Почит и Добро име.  
19Печалбите от мене струват много повече от голяма заплата,  
дори от много голяма заплата;  
възвращаемостта от мен надминава всеки бонус,  

който можете да си представите.  
20Можете да ме намерите на Праведния път – там се разхождам,  
където се пресича с улица Правосъдие,  
21предавайки живот на тези, които ме обичат,  
изпълвайки ръцете им с живот – изобилен живот!  
22Суверенния Бог направи първо мен, основата –  
преди да направи всичко друго.  
23Дойдох в съществувание преди много време,  
преди Земята да започне съществуването си.  
24Аз се появих на сцената преди океана, да,  
дори преди потоците, реките и езерата.  
25Преди планините да бъдат изваяни и хълмовете да се образуват,  
аз вече бях там, първородна;  
26Много преди Бог да разпъне земния хоризонт  
и преди да склони към детайлите до минута в почвата и времето,  
27и преди да установи небето на мястото му, аз бях там.  
Когато Той състави план и начерта границите на дивия океан,  
28когато простря небесния свод и инсталира фонтани,  
които да подхранват океана,  
29когато начерта границите на морето, сложи знак „НЕ ПРЕМИНАВАЙ” 

и тогава постави основите на земята,  
30аз бях точно там с Него, уверявайки се, че всичко си пасва.  
Ден след ден бях там, с моите радостни ръкопляскания,  
винаги наслаждавайки се на Неговата компания.  
31Възхищавайки се на света от неща и създания,  
щастливо празнувайки човешкото семейство.  
32И така, скъпи мои приятели, слушайте внимателно;  
тези, които прегърнат моите пътища са най-благословени.  
33Покажете живот на дисциплина и живейте мъдро;  
не прахосвайте скъпоценния си живот.  
34Благословен е мъжът, благословена е жената, които ме слушат,  
будни и готови за мен всяка сутрин,  
бдителни и отговарящи, когато започвам ежедневната си работа.  
35Когато ме откриете, вие намирате живот, истински живот  
и не можете да кажете нищо за Божията наслада.  
36Но ако се отклоните от мен, вие повреждате собствената си душа;  
когато ме отхвърлите, вие флиртувате със смъртта.”  

 

 
9 Притча  
1Госпожа Мъдрост построи и обзаведе дома си;  
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той е построен върху седем греди.  
2Храната за банкета е готова за сервиране:  
печено агне, наливно вино, масите са украсени с цветя и сребро.  
3Освобождавайки слугините си, г-жа Мъдрост отива в града,  
застава на видно място и поканва всички, които чуват гласа й:  

4„Объркани ли сте относно живота? Не знаете какво става?  
Елате с мен, о, елате и вечеряйте с мен!  
5Приготвила съм прекрасно угощение –  
прясно изпечен хляб, печено агне, грижливо подбрани вина.  
6Оставете своето отегчително объркване и живейте!  
Вървете по улицата към живот със смисъл”.  
7Ако се мъчиш да убедиш един арогантен циник,  
ще получиш плесница през лицето;  
изобличи лошото поведение и ще получиш ритник в пищялите.  
8Така че не си пропилявай времето за безбожните; само ще получиш 
обиди. Но ако поправяш този, който го е грижа за живота,  
това вече е различно – те ще те обикнат за това!  
9Спести си думите за мъдрите – така те ще станат по-мъдри;  
казвай на добрите хора това, което знаеш –  
те ще извлекат полза от това.  
10Опитността в живота започва в Страх от Бога,  
прозрението в живота започва от познаването на Святия Бог.  
11Важият живот зависи от мен, г-жа Мъдрост,  
и чрез мен годините на вашия живот съзряват.  
12Живей мъдро и мъдростта ще се просмуче в живота ти;  

подигравай се на живота и той ще се подиграва на теб.  
Г-жа Блудница също вика.  
13Има и една друга жена, г-жа Блудница –  
безсрамна, празноглава, лекомислена.  
14Тя стои на верандата на своя дом, на Главната улица  
15и когато хората отиват да си вършат работата, тя вика:  
16„Вие сте объркани в живота, не знаете какво става?  
17Измъкнете се незабелязано с мен и аз ще ви покажа своевременно!  
Никой никога няма да разбере – ще прекарате незабравимо.”  
18Но те не знаят за всички скелети в килера й,  
че всичките й гости завършват в ада.  

 

 
10 Притча  
1Мъдрият син радва баща си; глупавият син натъжава майка си.  
2Придобитите със зло неща не водят до никъде;  
честният живот е прославен.  
3БОГ няма да допусне честната душа да гладува,  
но Той възпрепятства апетита на нечестивите.  
4Мързелът ще те направи беден; а усърдието носи богатство.  
5Желязото се кове, докато е горещо – това е умно;  
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ловенето на риба по време на жътва – това е глупаво.  
6Благословенията идват върху един добър и честен живот,  
но устата на нечестивите е тъмна пещера с оскърбления.  
7Добрият и честен живот е благословен паметник;  
нечестивият живот оставя зловоние.  

8Мъдрото сърце приема заповеди;  
празната глава ще остане объркана.  
9Честният живее уверено и без грижи,  
но измамникът със сигурност ще бъде разобличен.  
10Уклончивото око е знак за идващи проблеми,  
но отвореността, срещата лице в лице произвежда мир.  
11Устата на добрия човек е дълбок кладенец, даряващ живот,  
но устата на нечестивия е тъмна пещера от обиди.  
12Омразата започва боеве, но любовта постила  
покривка за легло върху караниците.  
13От устните на човек с проницателност ще намериш мъдрост,  
но недалновидните се нуждаят от плесник по лицето.  
14Мъдрите събират знание, което е истинско богатство;  
всичко знаещите говорят твърде много, което е абсолютна загуба.  
15Богатството на богатите е тяхната крепост;  
бедността на сиромасите е тяхната гибел.  
16Заплатата на добрият човек е изобилен живот;  
а заплатата на злия – само грях.  
17Пътят към живот е дисциплинирания живот;  
не обърнеш ли внимание на коригирането си изгубен завинаги.  

18Лъжците тайно пазят омраза;  
глупавите свободно пръскат клевети.  
19Колкото повече приказки, толкова по-малко истина;  
мъдрите премерват думите си.  
20Заслужава си чакането за думите на добрия човек;  
дърдоренето на нечестивите е безполезно.  
21Думите на добрия човек са богата храна за мнозина,  
но приказливите умират от празно сърце.  
22Божието благословение обогатява живота;  
каквото и да направим, няма да е по-съвършено  
от това, което Бог прави.  
23Човекът с празно сърце си мисли, че разрушаването е забавно,  
но грижливият човек се наслаждава на мъдростта.  
24Кошмарите на нечестивите се сбъдват,  
а добрият човек получава това, което желае.  
25Когато бурята свърши, на нечестивите нищо не им е останало,  
а добрият човек е основан на неговата солидна основа  
и дори не се е развълнувал.  
26Мързеливият служител ще ви докара само проблеми;  

това е оцет в устата и дим в очите.  
27Страхът от БОГА прави животът ти да разцъфти (да се разшири, 
увеличи, разтегне); а животът на нечестивия е жалък.  
28Диханието на добрия човек завършва с празнуване;  
диханието на лошия човек пропада.  
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29БОГ е здрава опора за добре изживяния живот,  
но Той поставя под въпрос скъперническото изпълнение.  
30Добрите хора устояват – не могат да бъдат поклатени;  
а нечестивите – днес са тук, утре ги няма.  
31Устата на добрият човек е чист фонтан с мъдрост;  

нечистата уста е застояло блато.  

 

 
11 Притча  
1БОГ мрази измамата на пазара,  
но обича, когато работата е открита.  
2Надменните падат направо на лицата си,  
но смирените хора стоят здраво.  
3Почтенността на честните ги поддържа в изправност,  
а криволиченето (непочтеността, нечестността) на мошениците ги води 
до развалини.  
4Сбитите пачки с пари не помагат, когато живота се разпада,  
но живота с принципи може да устои и на най-лошото.  
5Моралния характер води до гладко пътуване,  
но лошият живот е тежък и труден.  
6Добрият характер е най-добрата застраховка,  

а мошениците са хванати в капан  
от собствената си греховна похот.  
7Когато умре нечестив – това е краят,  
филма свърши, свършва и надеждата.  
8Добрият човек е спасен от много беди,  
а лошият бяга направо към тях.  
9Развързания език на безбожните разпръсква разрушение,  
а здравият разум на богоугодния човек запазва мълчание.  
10Когато всичко е добре за добрите хора, целият град се радва,  
а когато за лошите става зле, града празнува.  
11Когато праведните хора благославят града, той процъфтява;  
а лошото говорене го превръща в град-призрак за нула време.  
12Подлите клевети са безсърдечни,  
а тихото благоразумие придружава здравият разум.  
13На безделника не можеш да довериш тайна,  
но почтеният няма да наруши доверието.  
14Без добри насоки, хората изгубват пътя си;  
а колкото повече мъдри съвети следваш,  
толкова по-добри са твоите шансове.  
15Който прави сделка с непознати със сигурност ще се изгори;  
ако си хладнокръвен (спокоен, запазваш самообладание),  
ти ще избегнеш прибързани сделки (покупки).  
16Жена с нежна елегантност придобива уважение,  
но човек с грубо насилие улавя плячката.  
17Когато си мил към другите, ти помагаш на себе си;  
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а когато си жесток към другите, нараняваш себе си.  
18Лошата работа се заплаща с малко пари;  
а добрата работа получава солидно заплащане.  
19Вземи на сериозно ходенето си с Божието вярно общество  
и живей или преследвай фантомите на злото и умри.  

20БОГ не може да търпи измамници,  
но колко приятна му е почтеността.  
21Нечестивите няма да се измъкнат ненаказани  
и Божиите верни хора ще триумфират!  
Може да разчиташ на това!  
22Красивото лице на празната глава  
е като златен пръстен на зурлата на прасе.  
23Копнежите на добрите хора водят направо към най-доброто,  
но амбициите на нечестивите приключват с гневни разочарования.  
24Светът на щедрите се увеличава и разширява,  
но светът на скъперниците се смалява все повече и повече.  
25Този, който благославя другите е изобилно благословен  
и на този, който помага на другите му се помага.  
26Проклятие върху този, който извършва сделка  
с тежки условия за едната от страните!  
Благословения за всички, които играят честно и ясно!  
27Този, който търси добро, намира наслада;  
ученикът на злото става зъл.  
28Живот, посветен на вещи е мъртъв живот, отрязан пън;  
а живот, направляван от Бога е процъфтяващо дърво.  

29Използвай или злоупотребявай със семейството си  
и ще свършиш с въздух в ръцете си;  
здравият разум ти казва, че това е глупав начин, по който да живееш.  
30Добрият живот е дърво, отрупано с плод;  
а насилствения (яростния, ревностен, буйстващ, избухлив) живот  
разрушава душите.  
31Ако добрия човек едва оцелява, то какво остава за лошия!  

 

 

 
12 Притча  
1Ако обичаш да учиш, ти обичаш дисциплината, която върви с учението 
– как недалновидните да откажат коригиране!  
2Добрият човек се радва на възхищението на БОГА  
и не иска да се разправя с нечестните неискрени хора.  

3Може да откриеш здрава основа в блатото,  
но само закоренения живот в Бога ще устои.  
4Сърдечната (искрена, енергична) съпруга укрепва (ободрява, 
въодушевява, подсилва) съпруга си, а студената (безлична, ледена) 
съпруга е рак в костите.  
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5Мисленето на принципните хора води до справедливост,  
а плановете на изродените са корумпирани.  
6Думите на нечестивите убиват, а словото на праведните спасява.  
7Нечестивите хора се разпадат – нищо не остава от тях,  
а домовете на добрите хора стоят здраво свързани.  

8Човек, който говори разумно е почитан,  
а празноглавците са презрени.  
9По-добре да си обикновен и да работиш за прехраната си,  
отколкото да се правиш на важен и да гладуваш междувременно.  
10Добрите хора са добри и към животните си;  
„добросърдечните” лоши хора ги ритат и обиждат.  
11Този, който остава на работа има храна на масата си; а малоумният 
преследва капризи (прищявки, приумици) и въображения (фантазии, 
нереалност, претенции).  
12Това, което нечестивите построят, в последствие се разпада,  
докато корените на праведните дават живот и още живот.  
13Клюките на лошите ги вкарват в беди;  
разговорите на добрите хора ги пазят далеч от тях.  
14Добре казаните думи носят удовлетворение;  
добре свършената работа носи своята си награда.  
15Глупавите са своенравни (вироглави, упорити) и вършат това,  
което искат; мъдрите хора приемат съвети.  
16Глупавите имат къси фитили и много бързо избухват;  
благоразумните (предпазливите, разсъдливите) тихо свиват рамене при 
(пренебрегват, игнорират, отърсват се от) обидите.  

17Честният свидетел в името на добрия човек прочиства атмосферата, а 
лъжците полагат димна завеса от измама.  
18Необмисления език реже и осакатява,  
но в думите на мъдрия има изцеление.  
19Истината устоява; лъжите днес ги има, а утре ги няма.  
20Злите заговори унищожават планиращите ги,  
а плановете за мир носят радост на планиращите ги.  
21Никакво зло не може да надвие добрият човек,  
но ръцете на нечестивите се изпълват с него.  
22Бог не търпи лъжците, но Той обича компанията на тези,  
които спазват думата си.  
23Благоразумните хора не парадират със знанието си,  
но бъбривите глупави хора излъчват като предаване своята глупост.  
24Усърдният намира свобода в своята работа;  
мързеливият е подтиснат от работата.  
25Грижите ни събарят долу,  
но радостната (весела, бодра, приятна) дума ни повдига.  
26Добрият човек оцелява в бедите,  
но нечестивия живот поканва бедствията.  

27Мързеливият живот е празен живот,  
но „ранното пиле” свършва работата.  
28Добрите мъже и жени пътуват направо към живота,  
а отклоненията на греха те водят директно към ада.  
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13 Притча  
1Интелигентните деца слушат родителите си;  
глупавите деца вършат собствените си неща.  
2Добрите придобиват вкус за полезни разговори;  
хулиганите се блъскат и бутат, пробивайки си път в живота.  
3Внимателните думи спомагат за един внимателен живот,  
а безгрижното говорене може да разруши всичко.  
4Мързелът иска всичко, но нищо не получава;  
а активните имат какво да покажат в техния живот.  
5Добрият човек мрази фалшивото говорене,  
а лошият се отдава на безсмислици.  
6Верният към Бога живот те държи на линия (в изправност);  
а грехът изкарва нечестивите от релсите.  
7Превзетият, показен живот е един празен живот;  
а обикновеният и прост живот е пълен живот.  
8Богатите могат да бъдат съдени за всичко, което имат,  
но бедните са свободни от такава заплаха (опасност).  
9Животът на добрите хора ярко осветява улиците,  
а животът на нечестивите са тъмни алеи.  

10Високомерните всезнайковци възбуждат раздори (несъгласия, 
разединения, смутове),  
но мъдрите мъже и жени слушат съветите си един на друг.  
11Лесно идва, лесно заминава, но стабилното усърдие се отплаща.  
12Безпощадните (неотслабващите, неумолимите) разочарования носят 
болка в сърцето, но неочакваната добра почивка (неочаквания добър 
пробив) може да върне живот.  
13Пренебрегвай Словото и ще страдаш,  
но почитай Божиите заповеди и богатството ти ще се увеличи.  
14Учението на мъдрите е извор на живот, така че  
никой няма да пие от заразения със смърт кладенец!  
15Здравото (нормалното) мислене води до благодатен живот,  
но лъжците вървят по неравен път.  
16Човек със здрав разум живее разумно със здрава преценка;  
глупавите покриват страната със глупост.  
17Безотговорното (своеволно) говорене наистина обърква нещата,  
но благонадеждния репортер има изцелително присъствие.  
18Отказвай дисциплина и ще свършиш бездомен,  
но прегърни корекцията и живей почетен живот.  
19Душите, които следват собствените си сърца преуспяват,  
но глупавите, които следват злото, презират нещата на душата.  
20Говори с мъдрите и ще станеш мъдър;  
размотавай се с глупавите и виж  
как живота ти се разпада на парчета.  
21Бедствието хваща в капан грешниците,  
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но Божиите верни хора имат добър живот.  
22Добрият живот се предава на внуците  
и придобитото с лошо богатство отива накрая при добрите хора.  
23Банките лишават от право на ползване фермите на бедните  
а и бедните изгубват дори ризите си по нечестни адвокати.  

24Отказването от коригиране е отказ да обичаш;  
обичай децата си като ги дисциплинираш.  
25Апетитат към добро носи повече удовлетворение,  
но стомасите на нечестивите винаги искат още.  

 

 
14 Притча  
1Госпожа Мъдрост изгради прекрасен дом,  
а г-н Глупак идва и го събаря тухла по тухла.  
2Честният живот показва почит към БОГА,  
но извратеният живот е плесница в лицето Му.  
3Повърхностните (лекомислените, несериозните) приказки предизвикват 
подигравателна усмивка;  
а мъдрите думи пораждат само уважение.  
4Няма добитък, нито реколта,  
а добрата жътва изисква силен бик за орането.  

5Истинният свидетел никога не лъже,  
а лъжливият свидетел прави бизнес от това.  
6Циниците търсят мъдрост навсякъде – но никога не я намират,  
а широко скроените (непредубедените, без предразсъдъци)  
я намират на прага си!  
7Бързо бягай от компанията на глупавите; те ще ти изгубят времето,  
а също така и думите ти ще са напразни.  
8Мъдростта на мъдрите поддържа живота в релси;  
а глупостта на глупавите води живота към ямата.  
9Глупавите се подиграват и на грешното и на правилното,  
но моралния живот е живот, печелещ одобрение.  
10Човекът, който отбягва горчивите моменти на приятелите си,  
няма да присъства на техните тържества.  
11Животът на безгрижното вършене на зло е порутена колиба,  
а святия живот изгражда високи катедрали.  
12Има начин на живот, който изглежда безвреден,  
но погледни отново – той води директно към ада.  
13Разбира се, тези хора изглежда си прекарват добре,  
но цялата тази веселба приключва с разбито сърце.  
14На злия човек му се отплаща за злото,  
а на милостивия човек му се отплаща с милост.  
15Наивния вярва всичко, което му се каже;  
а благоразумния отсява и претегля всяка дума.  
16Мъдрите внимават в стъпките си и избягват злото,  
а глупавите са безразсъдни и вироглави.  
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17Лудите глави правят неща, за които по-късно съжаляват,  
а коравосърдечните не поемат отговорност.  
18Глупавите мечтатели живеят в измислен свят,  
а мъдрите реалисти основават краката си на земята.  
19Все някога злото ще се подчини на доброто;  

нечестивите ще почетат Божиите верни хора.  
20Нещастният неудачник е отбягван от всички,  
но всеки обича победителя.  
21Престъпление е да се отбягва съсед в нужда,  
но състраданието към бедните е благословение!  
22Не е ли очевидно, че заговорниците губят,  
докато грижливите печелят любов и доверие?  
23Здравата работа винаги се отплаща,  
а обикновените приказки не слагат хляб на масата.  
24Мъдрият събира мъдрост,  
а глупавият изглупява с всеки изминал ден.  
25Душите се спасяват от честен свидетел,  
а биват предавани от разпространяване на лъжи.  
26Страхът от БОГА изгражда увереност  
и прави света безопасен за вашите деца.  
27Страхъг от БОГА е извор на жива вода, така че  
ти няма да отидеш да пиеш от отровните кладенци.  
28Белегът за добър водач е верни последователи,  
а водачеството е нищо без последователи.  
29Който не бърза да се гневи изработва дълбоко разбиране,  

а бързо избухващия човек се запасява с глупост.  
30Здравият разум изработва силно, здраво тяло,  
но невъздържаните емоции разяждат костите.  
31Ти обиждаш своя Създател, когато експлоатираш слабите,  
но когато си добър към бедните почиташ Бога.  
32Злото в лошите хора ги оставя на студа,  
но почтеността на добрите хора създава безопасно място за живеене.  
33Госпожа Мъдрост влиза като у дома си в разбиращото сърце,  
а глупавите дори не могат да се доближат да кажат „Здравей”.  
34Посвещението на Бога прави страната здрава;  
а избягването на Бог прави хората слаби.  
35Усърдната работа получава топли препоръки (одобрения, похвали);  
а некадърната (безотговорна, мързелива) работа заслужава гневно 
смъмряне.  

 

 
15 Притча  
1Нежният отговор стопява гнева,  
но острият език запалва гневен огън.  
2Знанието тече като изворна вода от мъдрите,  
а глупавите са развален кран, постоянно капещ глупости.  
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3БОГ не пропуска нищо – Той знае и доброто, и злото.  
4Добрите думи изцеляват и помагат;  
режещите думи нараняват и повреждат.  
5Морално отпадналите ученици няма да слушат своите стареи,  
а приемането на корекции е белег за здрав разум.  

6Животът на Божиите верни хора процъфтява;  
а пропиления живот скоро банкрутира.  
7Възприемането на думите разпространява знание;  
а глупавите са празни – за тях няма нищо.  
8БОГ не може да търпи лицемерни пози,  
но се наслаждава на истинските молитви.  
9Пропиления живот отвращава БОГ, но Той обича тези,  
които бягат направо към финалната линия.  
10Несполука спохожда тези, които напускат Божия път,  
задънена улица има за тези, които мразят Божиите правила.  
11Дори адът няма тайни от БОГА – мислиш ли,  
че не може да прочете човешкото сърце?  
12Всезнайковците не обичат да им казват какво да правят;  
те избягват компанията на мъдрите мъже и жени.  
13Веселото сърце носи усмивка на твоето лице,  
а тъжното сърце прави деня тежък и труден.  
14Разумния човек винаги е ревностен за повече истина;  
а глупавите се хранят с краткотрайни увлечения,  
капризи и въображения.  
15Отчаяното сърце означава отчаян живот,  

а веселото сърце изпълва деня със песен.  
16Обикновен живот в страх от БОГА е по-добър  
от богат живот с тон от главоболие.  
17По-добре е коричка хляб, споделен с любов,  
отколкото тлъсто парче от първокласни ребра, сервирани с омраза.  
18Разгорещения характер започва караници,  
а спокойния, уравновесен дух запазва мира.  
19Пътят на мързеливите е обрасъл с бодливи храсти,  
а усърдният върви по гладък път.  
20Интелигентните деца карат родителите си да се гордеят,  
а мързеливите ученици засрамват родителите си.  
21Хората с празни сърца се отнасят с живота като с игра,  
а способните го сграбчват и вървят напред.  
22Откажи добър съвет и гледай как плановете ти се провалят;  
приеми добър съвет и виж как плановете ти успяват.  
23Приятният разговор е удоволствие!  
Правилните думи на правилното време са прекрасни!  
24За внимателните животът се издига до висините,  
това е напълно различна посока от спускането към ада.  

25БОГ строшава претенциите на лицемерите,  
но стои с тези, които не могат да стоят изправени.  
26БОГ не може да търпи злите планове,  
но демонстрира думи на благодат и красота.  
27Ненаситният и лаком човек разрушава общността – тези,  
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които отказват да експлоатират живота.  
28От Божиите верни хора идва отговор след молитва;  
а нечестивите гарантират оскърбления.  
29БОГ стои на разстояние от нечестивите,  
но Той слуша от близо молитвите на Божиите верни хора.  

30Блясъка в очите означава радост в сърцето  
и добрата новина те кара да се чувстваш отлично.  
31Слушай добър съвет, ако искаш да живееш добре,  
да бъдеш почетен гост след мъдри мъже и жени.  
32Един недисциплиниран, егоцентричен живот е жалък,  
а покорният, изпълнен със Бог живот е просторен (обширен).  
33Страхът от Бога е училище за умел (опитен, изкусен, квалифициран) 
живот – първо научаваш смирение, след това преживяваш слава.  

 

 
16 Притча  
1Смъртните правят сложни (подробни, претенциозни) планове,  
но БОГ има последната дума.  
2Хората се задоволяват с това, което изглежда добре;  
но БОГ изследва (проучва, изучава) това, което е добро.  
3Постави БОГ да е начело на твоята работа, после  

това, което ти си планирал ще си заеме мястото.  
4БОГ направи всичко с определено място и цел;  
дори нечестивите са включени в това – те са определени на съд.  
5БОГ не може да търпи високомерието или преструването 
(неискреността, измамата); повярвайте ми, Той ще постави тези 
парвенюта на тяхното място.  
6Вината е изгонена с любов и истина  
и страхът от БОГА отклонява злото.  
7Когато БОГ одобрява (приема) твоя живот,  
дори твоите врагове ще се здрависат с теб.  
8Много по-добре е да си праведен и беден,  
отколкото да грешиш и да си богат.  
9Ние планираме начина, по който искаме да живеем своя живот,  
но само БОГ ни дава способност да го живеем.  
10Добрият водач мотивира (подбужда, подканва, подтиква),  
не заблуждава, нито експлоатира (използва).  
11БОГ се интересува от честност на работното място;  
твоя бизнес е Негов бизнес.  
12Добрият водач ненавижда неправедните дела от всякакъв вид;  
здравото водачество има морални основи.  
13Добрият водач развива (насърчава, поощрява) честното говорене;  
той обича съветници, които да му казват истината.  
14Невъздържания (неумерения, несдържан) водач причинява 
разрушение (бъркотия, безредие, опустошение) в живота;  
ти си умен, така че стои далеч от такива хора.  
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15Водачът с добър характер укрепва (засилва, освежава, въодушевява) 
живота; той е като пролетен дъжд и слънце.  
16Придобивай мъдрост – тя струва много повече от пари; всеки път 
избирай прозрението (проникновението, вникването) пред доходите.  
17Пътят на праведния живот заобикаля злото;  

внимавай в стъпките си и спаси живота си.  
18Първо идва гордостта, а след това падението –  
колкото е по-голямо егото, толкова е по-болезнено падането.  
19По-добре е да живееш смирено сред бедните,  
отколкото да го удариш на живот сред богатите и известните.  
20Когато взимаш живота на сериозно, той ти се отплаща;  
нещата проработват (стават), когато се доверяваш на БОГА.  
21Мъдрият човек е познат заради прозренията си; любезните 
(благосклонни, приятни, снизходителни) думи прибавят към репутацията 
на някой.  
22Истинският ум (разум, интелект) е извор от прясна вода,  
докато глупавите изтърпяват докрай по трудния начин.  
23Мъдрите хора изказват много разум;  
когато говорят, репутацията им нараства.  
24Снизходителното говорене е като мед –  
добър вкус за душата и бърза енергия за тялото.  
25Има път, който изглежда достатъчно безобиден;  
погледни отново – той води право към ада.  
26Желанието е подтикване към работа;  
гладът те кара да работиш много здраво.  

27Посредствените (незначителни, подли, зли) хора разпространяват 
подли клюки; техните думи са хитри и горят.  
28Хората, причиняващи проблеми, започват борби;  
клюките развалят приятелства.  
29Коравосърдечните кариеристи предават най-добрите си приятели;  
те намушкват собствените си баби в гърба.  
30Хитрото (измамно, лъжливо, шарещо) око издава злите намерения;  
стиснатите челюсти са сигнал за идващи беди.  
31Сивата коса е белег за отличие (издигнатост, отличителност, 
различаване), награда за верен на БОГА живот.  
32Сдържаността (умереността, въздържанието) е по-добро от силата, 
самоконтрола е по-добър от политическата власт.  

 

 
17 Притча  
1Едно ядене от хляб и вода в спокоен мир  
е по-добро от банкет, подправен с караници.  
2Един мъдър слуга поема грижата за недисциплинираното дете  
и е почетен като един от семейството.  
3Както среброто е в пещта и златото е в коритото,  
така и нашия живот се изпитва (анализира, опитва) от Бог.  
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4Злите хора са склонни към злобни (зложелателни, злонамерени) 
разговори;  
а ушите на лъжците ги сърбят за мръсни клюки.  
5Който се подиграва на бедните хора, обижда техния Създател;  
злорадството над нещастието (бедата, лошия късмет) е наказуемо 

престъпление.  
6Възрастните хора се изтъкват със своите внуци;  
а родителите се гордеят със децата си.  
7Ние не очакваме красноречие от глупавите,  
нито очакваме лъжи от нашите водачи.  
8Получаването на подарък е като получаването на рядък скъпоценен 
камък; откъдето и да го погледнеш, виждаш красиви отражения.  
9Не забелязвай обидата и приятелството ще се спои;  
ако бързаш да обиждаш, кажи „Чао” на приятеля си!  
10Тихо смъмряне на някой със здрав разум е повече,  
отколкото удряне по главата на глупак.  
11Престъпниците търсят само беди и няма да чакат дълго –  
те ще ги видят да идват и да си отиват!  
12По-добре да срещнеш майка гризли, лишена от малките й,  
отколкото глупак, настървен от глупостта.  
13Тези, които отвръщат на доброто със зло,  
ще получат своето собствено зло обратно.  
14Започването на караници е като пролука в язовирна стена. 
15Прикритите лоши хора и хвърлянето на кал по добрите  
и двете са противни на БОГА.  

16Какво е това? Глупавите са излезли да търсят да купят мъдрост!  
Те няма да я разпознаят като я видят!  
17Приятелите обичат, независимо какво е времето  
и семействата остават сплотени по време на всякакви беди.  
18Глупаво да се опитваш да получиш нещо, без да дадеш нещо  
или да правиш големи сметки, които не можеш да платиш.  
19Човекът, който се върти около греха, се жени за беди (безпокойство, 
неприятности, грижи, тревога, беля);  
построиш ли стена, все едно каниш крадец у дома.  
20Лошият мотив не може да достигне добър завършек;  
двусмисленото говорене води до двойни проблеми.  
21Нещастие е да имаш глупаво дете;  
никак не е забавно да си родител на тъпак.  
22Веселят характер е добър за твоето здраве;  
унилостта и осъждението носят умора в костите.  
23Нечестивите взимат подкупи под масата,  
така те презират правосъдието.  
24Възприемчивите намират мъдрост в собствения си двор,  
а глупавите я търсят навсякъде, а тя е точно пред тях.  

25Със сигурност глупавото дете е истинска болка за баща си,  
а за майка си е горчиво хапче.  
26Неправилно е да се наказва доброто поведение,  
както и добрите граждани да плащат за престъпленията на другите. 
27Този, който знае много казва малко; и разумния човек остава спокоен. 
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28Дори кретените, които мълчат, ги взимат за мъдри; докато мълчат, те 
са умни.  

 

 
18 Притча  
1Саможивците, които се грижат само за себе си  
плюят на обикновеното добро.  
2Глупавите не се интересуват от сериозни разговори;  
те се интересуват само от отговаряне с устата си.  
3Когато нечестивите пристигнат, срамът ги следва;  
презрението към живота е достойно за презрение.  
4Потокът от думи е като прилив на река,  
но дълбоката мъдрост тече като артезиански извор1.  
5Не е правилно на виновните да им се разминава,  
нито тежкото наказание да се стоварва върху невинните.  
6Думите на глупавите започват борби,  
направете му услуга и му запушете устата.  
7Глупавите са погубени от тяхната голяма уста;  
душите им са смачкани от думите им.  
8Слушането на клюки е като яденето на евтин бонбон;  
наистина ли искаш боклук като това в стомаха си?  

9Небрежните навици и немарливата работа са толкова лоши,  
както и вандализма.  
10Името на БОГА е място на закрила –  
добрите хора могат да прибягнат там и могат да бъдат спасени.  
11Богатите мислят, че богатството им ги пази.  
Те си представят, че зад него са на сигурно място.  
12Първо идва гордостта, след това падението,  
но смирението е предшественик на почитта.  
13Отговарянето преди да чуеш е и глупаво и невъзпитано.  
14Здравият дух побеждава бедствието (бедата, нещастието, напастите), 
но какво можеш да направиш,  
когато духът е прекършен?  
15Мъдрите мъже и жени винаги се учат,  
винаги се ослушват за свежи проникновения.  
16Подаръкът привлича вниманието;  
той купува вниманието на видните хора.  
17Първата реч в съда винаги е убедителна,  
докато не започне кръстосания разпит!  
18Можете да теглите сламки,  
когато се изправите пред тежки решения.  
19Направи някому услуга и спечели приятел завинаги;  
никой не може да разкъса тази връзка.  
20Думите удовлетворяват ума,  
както плодовете задоволяват стомаха;  
добрите думи са приятни като добрата жътва.  
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21Думите убиват, думите дават и живот;  
те са или отрова, или плод – изборът е твой.  
22Намериш ли добър брачен партньор, намираш добър живот –  
и дори повече: намираш благоразположението на БОГА!  
23Бедните казват тихи смирени молитви,  

а богатите крещят за отговори.  
24Приятелите идват и си отиват,  
но истинският приятел остава с теб като семейство.  
 

1 Артезианските води носят своето наименование от френската провинция Артуа, 

старото латинско име на която е било Артезия. Артезианските извори обикновено се 

отличават с голям дебит. Ето защо те са истинско богатство за районите, в които са 

разпространени. 

 

 

19 Притча  
1По-добре да си беден и честен, отколкото богаташ,  
на когото никой не може да се довери.  
2Невежият стремеж е безполезен;  
и прибързаността води до прахосване.  
3Хората разрушават живота си чрез собствената си глупост,  
тогава защо винаги обвиняват БОГ?  
4Богатството привлича приятели, както меда привлича мухите,  

но бедните хора ги избягват като чума.  
5Лъжесвидетелстването няма да остане ненаказано.  
Бихте ли пуснали лъжец да си отиде свободен?  
6Много хора се събират около щедрия човек  
и всеки е приятел на благодетелят.  
7Когато нямаш късмет, дори семейството ти те избягва –  
да, дори най-добрите ти приятели желаят да се махнеш.  
Ако те видят да идваш, гледат на другата страна –  
далеч от очите, далеч от сърцето.  
8Развивай мъдро сърце, така ще си направиш услуга;  
поддържай чист ума си, така ще откриеш добър живот.  
9Човек, който лъже, бива хванат в лъжите си.  
Човек, който разпространява слухове е съсипан.  
10Тъпаците не би трябвало вече да живеят лесен живот,  
както и работниците не би трябвало да дават заповеди на шефа си.  
11Умните хора знаят как да въздържат езика си;  
тяхното великолепие (достойнство, възвишеност)  
е да прощават и да забравят.  
12Злонравия водач е като бясно куче;  
а добронамерения е като свежата сутрешна роса.  
13Родител се изтощава до капване от глупаво дете;  
а заядливия партньор в брака е капеща чешма.  
14Къща и земя се предават от родителите,  
но привлекателен (благоприятен, подходящ) партньор в брака  
идва директно от БОГА.  
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15За безделниците живота се срива и мързеливците си отиват гладни.  
16Спазвай правилата и живота ти ще е опазен;  
безгрижния живот убива.  
17Милостта към нуждаещите се е заем към БОГА  
и БОГ се изплаща напълно тези заеми.  

18Дисциплинирай децата си, докато все още имаш възможност; 
позволяването на всичко (изпълването на желанията, глезенето, 
угаждането) ще ги унищожи.  
19Остави гневните хора да понесат ударите от своя си гняв;  
ако се опиташ да ги поправиш, само ще си навредиш.  
20Слушай добър съвет и приемай корекция –  
това е начинът да живееш мъдро и добре.  
21Ние, хората си съхраняваме (пазим, държим, задържаме) своите 
възможности, избори и планове,  
но целта на БОГА надделява (преобладава, побеждава, преодолява).  
22Човешко е да искаш да се хвалиш,  
но по-добре е да бъдеш беден, отколкото лъжец.  
23Страхът от БОГА е самият живот, пълен и спокоен живот –  
без неприятни изненади.  
24Някои хора забиват вилица в баницата,  
но са твърде мързеливи да я вдигнат до устата си.  
25Наказвай арогантните (безочливите, наглите, нахалните),  
покажи ги за пример.  
Кой знае, някой може да научи добър урок от това!?!  
26Деца, които критикуват (порицават) родителите си са срам и позор.  

27Ако спреш да слушаш, скъпо дете,  
и правиш нещата по твоя начин, скоро ще стигнеш дъното.  
28Безскрупулен свидетел осквернява правосъдието;  
а устата на нечестивите изригват злоба.  
29Непочтените трябва да научат уважение (почит) по трудния начин;  
а само плесница по лицето привлича вниманието на глупавите.  
 

 
20 Притча  
1Виното те прави зъл, бирата те прави кавгаджия –  
олюляващият се пияница не е забавна гледка.  
2Избухливите водачи са като бясно куче –  
застани им напреки и ще ти откъснат главата.  
3Предотвратяването (отбиването, отклоняването) на караници  
е белег на добър характер, но глупавите обичат да започват боеве.  
4Фермер, който е твърде мързелив да сее през пролетта,  
няма да има реколта през есента.  

5Да знаеш кое е правилното е като дълбока вода в сърцето  
и мъдрият човек черпи от този кладенец.  
6Много хора твърдят, че са верни и обичащи,  
но къде на земята можеш да намериш такъв човек?  
7Верните Божии хора, живеещи честен живот,  
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улесняват живота на своите деца.  
8Водачите, които си разбират от работата и са грижовни,  
поддържат изострено око за лошото и евтиното,  
9защото на кого сред нас може да се довериш  
винаги да бъде усърден и честен?  

10БОГ мрази две неща – сменя цените на етикетите  
и раздуването разходите на отчетите.  
11Младите хора биват евентуално разкрити от техните действия,  
ако мотивите им са честни и почтени.  
12Чуващи уши и виждащи очи –  
ние получаваме нашата основна екипировка от БОГ!  
13Недей твърде много да обичаш да спиш;  
ще свършиш в приюта за бедни. Събуди се и стани,  
тогава ще имаш хляб на масата.  
14Купувачът казва: „Това е боклук – ще го взема от ръката ти”,  
а след това отива и се хвали със сделката.  
15Пиенето от прекрасния бокал на знанието е по-добро  
от украсяването със злато и редки скъпоценни камъни.  
16Дръж се здраво за допълнителна гаранция  
при всеки заем на непознат;  
пази се от това да приемаш това, което случайните хора залагат.  
17Откраднатият хляб е сладък, но скоро устата ти се изпълва с пясък.  
18Създавай целите си чрез търсене на съвет,  
тогава продължете като използвате помощта, която ви се предлага.  
19Клюкарите не могат да пазят тайни,  

така че никога не се доверявай на устата на дърдорковци.  
20Всеки, който проклина баща и майка угася светлина  
и намира мрак.  
21Доходно предприятие (неочакван успех, преуспяване) в началото  
не е гаранция за благословение в края.  
22Никога не казвайте: „Ще ти го върна!”  
Чакай БОГ, Той ще уреди сметката.  
23БОГ мрази измама на пазара; нагласени кантари са престъпление на 
закона.  
24Всяка една стъпка, която правим идва от БОГА,  
как иначе ще знаем къде отиваме?  
25Спонтанният обещание (заричане, клетва) е капан;  
не след дълго ти би искал да можеш да се измъкнеш от него.  
26След внимателно изследване, мъдрият водач се отървава от 
бунтовниците и глупавите.  
27БОГ управлява човешкия живот, наблюдава ни  
и ни изпитва отвътре и отвън.  
28Любов и истина оформят добрият водач;  
стабилното лидерство е основано на любяща почтеност.  

29На младежите може да им се възхищават за енергията,  
но бялата коса допринася за престижа (добро име, влияние)  
на възрастните.  
30Добрия пердах очиства злото и наказанието влиза дълбоко в нас.  
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21 Притча  
1Доброто лидерство е канал за вода, контролиран от Бога  
и Той го насочва накъдето избере.  
2Ние оправдаваме действията си чрез външен вид,  
а БОГ изпитва нашите мотиви.  
3Чистият живот пред Бог и справедливото отношение към нашите 
съседи  
е много повече от религиозно представяне за БОГ.  
4Надменност и гордост – отличителните белези на нечестивите –  
са просто явни грехове.  
5Внимателното планиране те поставя пред голямо състезание;  
бързането и препускането те оставят далеч назад.  
6Стигни до върха като лъжеш и мамиш  
и това ще ти се отплати с безрезултатност и повишение в смърт!  
7Нечестивите биват погребани от техните пари (плячка, грабежи, 
незаконни печалби), понеже отказват да използват това, за да помагат 
на другите.  
8Смесените мотиви завъртат живота и го объркват;  
чистите мотиви те водят директно напред по пътя.  

9По-добре да живеете сам в порутена колиба,  
отколкото да споделяте имение със заядлив брачен партньор.  
10Нечестивите души обичат да създават проблеми;  
те не чувстват нищо към приятели и съседи.  
11Глупаците се учат само по трудния начин,  
но мъдрите се учат чрез слушане.  
12Верните Божии хора ще видят направо през нечестивия  
и ще отменят злото, което те са планирали.  
13Ако си затвориш ушите към виковете на бедните,  
твоите викове ще останат нечути и без отговор.  
14Тихо поднесения подарък успокоява раздразнителния (сприхавия, 
избухливия, гневливия) човек;  
а искрения човек успокоява горещия характер.  
15Добрите хора празнуват, когато справедливостта триумфира,  
но за работниците на злото това е лош ден.  
16Който се отклонява от правия и тесен път,  
свършва в събранието на духовете.  
17Пристрастен ли си към тръпките (вълнуването, радостната подбуда)? 
Какъв празен живот!  
Преследването на удоволствия никога не е задоволява.  
18Това, което лошият човек планира срещу добрия  
се връща обратно към него;  
този, което планира нещата,  
накрая си получава заслуженото.  
19По-добре да живееш в палатка сред дивото,  



 29 

отколкото със сърдит и раздразнителен брачен партньор.  
20Ценностите са на безопасно място в дома на мъдрия човек;  
а глупавите изкарват всичко на гаражна разпродажба.  
21Който преследва това, което е правилно и добро,  
открива живот за себе си – славен живот!  

22Един умен влиза в град, пазен от въоръжена войска –  
и тяхната отговорност относно защитата се разпада на части!  
23Внимавай какво казваш и въздържай езика си,  
така ще си спестиш много скръб.  
24Ти знаеш имената им – Безочие, Безсрамие, Богохулник –  
всеки един от тях е невъздържана луда глава.  
25Мързеливите хора най-накрая умират от глад,  
защото не искат да станат и да отидат на работа.  
26Грешниците винаги искат това, което нямат,  
а Божиите верни винаги раздават това, което имат.  
27Религиозните представления от нечестивите миришат,  
а когато ги използват, за да се издигнат, е дори по-лошо.  
28Лъжливият свидетел е неубедителен,  
а човек, който говори истината е почитан.  
29Безпринципните хора много имитират,  
а честните хора са сигурни в своите стъпки.  
30Нищо умно, нищо измислено, нищо изкуствено  
не може да изкопчи нещо по-добро от БОГА.  
31Направи всичко, което можеш, приготви се за най-лошото –  
тогава се довери на БОГА да донесе победа.  

 

 

 
22 Притча  
1Чистата репутация е по-добра от забележително богатство;  
благ дух е по-добре от пари в банката.  
2И бедните, и богатите си стискат ръцете като равни –  
БОГ е направил всички.  
3Благоразумните хора виждат бедите да идват и се скриват;  
а глупавите вървят на сляпо и се съсипват.  
4Отплатата за добротата и за страха от БОГА е изобилие,  
почит и задоволяващ живот.  
5Своенравните пътуват по опасен път, с дупки и хлъзгава кал;  
ако знаеш кое е добре за теб, стой далеч от този път.  
6Насочи децата си в правилната посока,  

когато те остареят няма да бъдат изгубени.  
7Бедните винаги са управлявани от богатите,  
така че не вземай на заем и не заставай под тяхна власт.  
8Който сее грях, жъне плевели  
и малтретирането с гняв нищо не произвежда.  
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9Щедрите ръце са благословени ръце, защото дават хляб на бедните.  
10Изгони създаващите проблеми и нещата ще се успокоят;  
трябва да си починеш от караници и битки!  
11БОГ обича чистите сърца и искрените думи;  
добрите водачи също така се наслаждават на своите взаимоотношения.  

12БОГ пази знанието със страст, но Той няма нищо общо с измамата.  
13Безделниците казват: „Има лъв на свобода!  
Ако изляза навън, жив ще ме изяде!”  
14Устата на проститутката е бездънна яма;  
ти ще паднеш в тази яма, ако се скараш с БОГА.  
15Младите хора са предразположени към глупостта и капризите;  
лекарството е истинска дисциплина.  
16Експлоатирането на бедните или сърдечното ръкуване с богатите –  
което и да е, ти ще свършиш по-беден заради двете.  
17Слушай внимателно моята мъдрост.  
Вземи присърце това, което те поучавам.  
Ще оцениш неговата сладост вътре в теб;  
18това ще придаде смел израз на твоите думи.  
19За да сте сигурни, че основата ви е доверие в БОГА,  
Аз поставям всичко настрани точно сега заради теб.  
20Давам ти тридесет истински принципи –  
изпитани насоки, чрез които да живееш.  
21Повярвай ми – това са истини, които работят  
и те ще те държат отговорен към тези, които са те изпратили.  
22Не тъпчи бедният, само защото е беден  

и не използвай позицията си, за да мачкаш слабия,  
23защото БОГ ще се изправи в тяхна защита;  
живота, който си отнел, Той ще отнеме от теб и ще го върне на него.  
24Не се размотавай с гневни хора;  
не прави компания на лудите глави.  
25Лошият нрав е заразителен – да не го прихванеш.  
26Не залагай на гърнето със злато в края на дъгата,  
не залагай къщата си на щастливия шанс.  
27Ще дойде време, когато ще трябва да плащаш;  
ще останеш без нищо, само ризата на гърба ти.  
28Недей скрито да преместваш назад граничните линии,  
поставени отдавна от твоите предци.  
29Наблюдавай хората, които са добри в работата си – опитните 
работници винаги са търсени и почитани;  
те няма да стоят на задните седалки.  

 

 
23 Притча  
1Когато излизаш на вечеря с влиятелен човек,  
внимавай за маниерите си:  
2Не бързай да лапаш храната си, не говори с пълна уста.  
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3И не се тъпчи; обуздай апетита си.  
4Не се съсипвай от работа, за да станеш богат;  
ограничавай (въздържай) себе си!  
5Богатствата изчезват в миг на око;  
благосъстоянието разперва криле и отлита в синята далечина.  

6Не приемай храна от този, който стиска здраво пачките;  
не очаквай нищо специално.  
7Той ще се отнася с теб така стиснато,  
както се отнася и със себе си;  
той ще казва: „Яж! Пий!”, но всъщност няма да го има в предвид.  
8Неговата свадлива услуга ще се преобърне в стомаха ти,  
когато осъзнаеш, че храната е измама.  
9Не се мъчи да вливаш разум на глупавите,  
те само ще се подиграят на думите ти.  
10Недей скрито да преместваш назад граничните линии,  
нито да мамиш сираците с техния имот,  
11защото те имат мощен Адвокат, който ще се бие за тях.  
12Поддавай се на дисциплиниращи инструкции;  
и отвори ушите си, за да изпробваш знанието.  
13Не се страхувай да поправяш своите млади;  
напляскването няма да ги убие.  
14Доброто напляскване всъщност  
може да ги спаси от нещо по-лошо от смърт.  
15Скъпо дете, ако станеш мъдро, аз ще бъда един мъдър родител.  
16Сърцето ми ще пее и танцува  

на мелодичната истина, която говориш.  
17Дори и за минута не завиждай на безгрижните бунтовници;  
ти се напоявай в страха от БОГА –  
18там лежи твоето бъдеще.  
Така няма да останеш с празни ръце.  
19О, чуй, скъпо дете – стани мъдро;  
насочи своя живот в правилната посока.  
20Не пий твърде много вино и да се напиваш;  
не яж твърде много храна и да надебеляваш.  
21Пияниците и лакомниците ще свършат в долнопробната кръчма,  
в полусъзнание и облечени в дрипи.  
22Слушай с уважение баща си, който те е отгледал  
и когато майка ти остарее, не я пренебрегвай.  
23Купувай истина, не я продавай за любов или пари;  
купувай мъдрост, купувай образование, купувай проницателност.  
24Родителите се радват, когато децата им се наредят добре;  
мъдрите деца стават горди родители.  
25Така че прави баща си щастлив и майка си горда!  
26Скъпо дете, слушай ме много внимателно;  

моля те, прави това, което съм ти показал.  
27Проститутката е бездънна яма;  
разпуснатата жена може да те завлече бързо в големи беди.  
28Тя ще ти вземе всичко, за което си се трудил;  
тя е по-лоша и банда крадци.  
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29Кои са тези, които винаги плачат тъжно?  
Познаваш ли някой, който смърди на самосъжаление?  
Кой продължава да бъде бит без никаква причина?  
Чии очи се оплакват и са кървясали?  
30Това са тези, които прекарват нощта с бутилката,  

за които пиенето е сериозна работа.  
31Не съди виното по етикета или по специфичния аромат  
или по пълноценния вкус.  
32А по-добре съди за него от махмурлука, който ти оставя –  
разцепващо главоболие и повръщащ стомах.  
33Наистина ли предпочиташ да виждаш двойно  
и да говориш заваляно,  
34залитане и прилошаване, пиян като моряк?  
35„Те ме удариха, - казваш ти, - но не ме заболя;  
биха ме, но не усетих нищо.  
Когато изтрезнея, донесете ми още едно питие!”  

 

 
24 Притча  
1Не завиждай на злите хора; дори не искай да бъдеш около тях.  
2Всичко, за което те мислят е да причиняват безредие;  

всичко, за което говорят е да създават беди.  
3Иска се мъдрост, за да построиш къща и се иска разбиране,  
да я установиш на здрава основа.  

4Иска се знание, за да обзаведеш стаите ѝ с красиви мебели  

и прекрасни завеси.  
5По-добре е да бъдеш мъдър, отколкото да си силен;  
интелигентността винаги се нарежда по-високо от мускулите.  
6Стратегическото планиране е ключ към воюването;  
за да спечелиш, имаш нужда от много добри съвети.  
7Мъдрият разговор е далеч от главите на глупавите;  
те нямат представа от сериозен разговор.  
8Човек, който винаги приготвя нещо лошо,  
скоро придобива репутация на мошеник.  
9Глупаците излюпват греха; циниците оскверняват красотата.  
10Ако в криза се разпаднеш на парчета,  
значи в началото не си имал достатъчно сила.  
11Избавяй погиващите; не се колебай да направиш крачка  
и да им помогнеш.  
12Ако казваш: „Ей, това не е моя работа”, оправдава ли те това?  
Знаеш ли, че някой те наблюдава от близо –  

някой, който не се впечатлява от слаби оправдания.  
13Яж мед, скъпо дете, той е добър за теб  
и е деликатес, който се топи в устата ти.  
14Така са знанието и мъдростта за твоята душа – разбери това  
и бъдещето ти е осигурено  
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и надеждата ти е поставена на здрава канара.  
15Не се намесвай в живота на добрите хора  
и не се опитвай да изкопчиш най-доброто от тях.  
16Няма значение колко пъти ги препъваш,  
Божиите верни хора не остават дълго долу;  

скоро те се изправят, докато нечестивите завършват с лице на пода.  
17Не се смей, когато врагът ти пада  
и не тържествувай над тяхното падение.  
18БОГ може да види и да бъде провокиран  
и да съжали за обещанията си.  
19Не занимавай мислите си със самохвалковци,  
нито си пожелавай да успяваш като нечестивите.  
20Тези хора изобщо нямат бъдеще;  
те са се запътили към затворена улица.  
21Бой се от БОГ, скъпо дете, почитай своите водачи;  
не бъди непокорен, нито бунтовен.  
22Без предупреждение животът ти може да се преобърне с краката 
нагоре и кой знае как или кога може да се случи това?  
23Да се примиряваш с несправедливостта е неправилно,  
много неправилно.  
24Който прикрива (замазва грешките) на нечестивите,  
получава черна точка в историческата книга,  
25но който разобличава нечестивите,  
ще бъде възнаграден и ще му се благодари.  
26Честният отговор е като топла прегръдка.  

27Първо си насади нивите, след това си построй плевнята.  
28Не говори за съседите си зад гърба им; моля те не клеветничи,  
нито клюкарствай.  
29Не казвай на никого: „Ще ти върна за това, което ми стори.  
Ще те накарам да си платиш за това, което ми стори!”  
30Един ден минах покрай полето на стар мързеливец  
и след това подминах лозето на хулигана (дебелака, простака);  
31те бяха с избуяли бурени и магарешки бодили  
и оградите им бяха съборени.  
32Дълго ги гледах и обмислях това, което видях;  
полето ми проповядваше и аз слушах:  
33„Дрямка тук, дрямка там, почивен ден тук,  
почивен ден там, поседни си, почини си – знаеш ли какво следва?  
34Ето това: Можеш да очакваш един мръсен беден живот,  
където липсата ще бъде постоянен гост в дома ти!”  

 

 
25 Притча  
1Ето още няколко притчи от Соломон,  
събрани от книгите за Езекия, цар на Юда.  
2Бог се наслаждава да скрива неща;  
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учените се наслаждават да ги откриват.  
3Както хоризонта е широк и океана е дълбок,  
така разбирането на добрия водач е обширно и дълбоко.  
4Премахни примесите от среброто  
и майсторът на сребро ще може да изработи чудесен бокал;  

5премахни нечестивите от лидерството  
и властта ще стане достойна за доверие и почитаща Бога.  
6Не се стреми да бъдеш център на внимание;  
недей да изтъкваш работата си пред другите.  
7По-добре да си повишен в място на почит,  
отколкото да срещнеш унижение от това да бъдеш понижен.  
8Не прави прибързани заключения –  
може да има напълно добро обяснение  
за това, което си видял току що.  
9В разгара на спора не предавай поверителността;  
10думата със сигурност ще се разчуе и никой няма да ти има доверие.  
11Правилната дума на правилното място  
е като изработено по поръчка бижу;  
12и навременното порицаване от мъдър приятел  
е като златен пръстен на пръста ти.  
13Изпитаните приятели, които правят това, което казват  
са като студена напитка в знойната жега – освежаващо!  
14Като надигащи се облаци, които не носят дъжд,  
така е и човек, който много говори, но никога нищо не произвежда.  
15Търпеливото упорство пробива равнодушието;  

нежните (внимателни) думи събарят твърдата защита.  
16Когато ти дадат кутия с бонбони, не излапвай всичко наведнъж; 
яденето на много шоколад ще те разболее;  
17а когато откриеш приятел, бързай да проявиш своето гостоприемство; 
показвай го по всяко време и той скоро ще се угои.  
18Всеки, който казва лъжи в съда или пък на улицата за своя съсед,  
е избухнало оръдие.  
19Доверието в измамник, когато си в беда  
е като отхапване с възпален зъб.  
20Пеенето на весели песнички, когато сърцето е тъжно  
е като изсипване на сол в раните.  
21Ако виждаш врага си гладен, купи му обяд;  
ако е жаден, донеси му питие.  
22Твоята щедрост ще го изненада с добротата си  
и БОГ ще се погрижи за тебе.  
23Северният вятър носи бурно време  
и клюкарството носи буреносни погледи.  
24По-добре да живееш сам в полуразрушена барака,  
отколкото да споделяш имение със заядлив партньор в брака.  

25Както е студена вода за изморен и изтощен човек,  
така е и писмо от приятел, изгубен от дълго време.  
26Добър човек, който дава на лош е като кална пролет –  
замърсен кладенец.  
27Не е умно да се тъпчеш със сладки неща,  
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нито е славно да преувеличаваш с похвалите за себе си.  
28Човек без самоконтрол е като къща със залостени прозорци и врати.  

 

 
26 Притча  
1Ние повече няма да почитаме глупавите,  
които се молят за сняг през лятото или за дъжд по време на жътва.  
2Трябва да се боиш от незаслужено проклятие толкова малко,  
колкото птиче се бои от стрела  
или лястовицата се бои от внезапно връхлитане.  
3Камшик за състезателния кон и лост в кормилото на кораб  
е като пръчка за гърба на глупавите!  
4Не отговаряй на глупостта на глупака;  
само ще изглеждаш глупав пред себе си.  
5Отговаряй на глупавия с прости думи, за да не му се надуе главата.  
6Само си търсиш белята, когато пращаш послание на глупак.  
7Притча, цитирана от глупак е увиснала като сварени спагети.  
8Поставяйки глупак на почетно място  
е като да сложиш кирпичена тухла върху мраморна колона.  
9Да търсиш слабоумен да цитира умна приказка  
е като да сложиш скалпел в ръката на пиян.  

10Наемеш ли глупак или пияница,  
все едно че се прострелваш в крака.  
11Както кучето ближе собствения си бълвоч,  
така и глупавите повтарят глупостта си.  
12Виждал ли си човек, който си мисли, че е много умен?  
Същият е като глупавия.  
13Безделниците казват: „Навън е опасно! По улиците дебнат тигри!”  
и след това дърпат отново завивките над главите си.  
14Както врата се върти на пантите си,  
така и мързеливите се обръщат в леглото си.  
15Некъдърния мързеливец посяга с вилицата си към баницата,  
но е твърде мързелив, за да я вдигне към устата си.  
16Мечтаещите фантазират за собствената си важност;  
те си мислят, че са по-умни от всички завършили колеж.  
17Когато се намесваш в караници, които не са твоя работа,  
ти хващаш бясно куче за ушите.  
18Хората, които свиват рамене (пренебрегват) обмислена измама, 
казват: „Нямах това в предвид, само се шегувах”,  
19са по-лоши от безгрижните лагеруващи,  
които подминават тлеещ огън.  
20Когато ти свършат дървата, огънят загася  
и когато свършат клюките, караницата умира.  
21Кавгаджиите в свада са като керосин върху огън.  
22Слушането на клюки е като яденето на евтин бонбон;  
искаш ли такъв боклук в стомаха си?  
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23Нежно говорене от зло сърце  
е като гланц върху счупен грънчарски съд.  
24Враговете ти те здрависват и те поздравяват като стар приятел,  
като междувременно заговорничат срещу теб.  
25Когато той ти говори топли думи, не му вярвай и за минута;  

той само чака възможност да те разкъса.  
26Без значение колко умело той замаскирва своята злонамереност,  
все някога неговата зла воля ще бъде изложена на яве.  
27Злобата дава нежелан резултат и злината действа като бумеранг.  
28Лъжците мразят своите жертви и ласкателите саботират доверието.  

 

 
27 Притча  
1Не прибързвай да съобщаваш какво ще правиш утре;  
не знаеш какво ще донесе утрешния ден.  
2Не привличай внимание към себе си;  
нека другите да правят това за теб.  
3Носейки дървена талпа на раменете си,  
докато вдигаш голяма скала с ръцете си  
е нищо в сравнение с бремето да повериш нещо на глупак.  
4Ние сме връхлитани от гняв и ярост ни напада,  

но кой може да оцелее от ревността?  
5Изречено порицание е по-добре,  
отколкото одобрение, което никога не е изразено.  
6Раните от любим човек си струват, а целувките от враг са измамни.  
7Когато се натъпчеш, отказваш десерт,  
а когато гладуваш, можеш да изядеш и кон.  
8Хората, които не искат да се задомят се скитат насам-натам  
и са като неуморни птици, летящи нагоре-надолу.  
9Както лосионите и ароматите дават наслада на сетивата,  
така и сладкото приятелство освежава душата.  
10Не оставай приятелите си или приятелите на родителите си  
и тичай в къщи, когато нещата загрубеят;  
по-добре е приятел наблизо, отколкото семейство на далеч.  
11Ставай мъдро, дете мое, и ме прави щастлив;  
тогава нищо на света няма да ме разстрои.  
12Разумният човек вижда идващата беда и я избягва;  
а глупавите вървят на сляпо и се съсипват.  
13Дръж на допълнителната гаранция за заема, даден на непознат;  
бъди предпазлив в приемането на това, което е временно заложено.  
14Ако събуждаш приятеля си рано сутринта  
като викаш: „Ставай вече!”,  
това ще му прозвучи повече като проклятие,  
отколкото като благословение.  
15Натякващия брачен партньор е като капеща чешма –  
кап, кап, кап –  
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16не можеш да го оправиш, но не можеш и да се отървеш от него.  
17Ти използваш точило, за да наточиш ножа,  
а един приятел точи друг.  
18Ако се грижиш за своята градина,  

ще се наслаждаваш на плодовете ѝ;  

ако почиташ началника си, ти ще бъдеш почетен.  
19Както водата отразява твоето лице,  
така твоето лице отразява твоето сърце.  
20Адът има ненаситен апетит и похотта никога не се насища.  
21Чистотата на златото и среброто се изпитват в огъня;  
чистотата на човешкото сърце се изпитва като му дадеш малко слава.  
22Вземи от глупавия всичко, каквото искаш,  
но не можеш да вземеш неговата глупост.  
23Познавай овцете си по име; внимателно слушай (грижи се за, обръщай 
внимание на) своето стадо.  
24(Не взимай притежанията за даденост;  
те няма да траят вечно, знаеш това.)  
25И след това, когато се появят посевите  
и реколтата се прибере в хранилищата,  
26ти можеш да изплетеш пуловер от вълната на агнето  
и да продадеш козата си изгодно;  
27тогава ще имаш изобилно мляко и месо,  
за да издържите през зимата със семейството си.  

 

 
28 Притча  
1Нечестивите са нервни от вина, готови да бягат дори,  
когато никой не ги преследва;  
честните хора са спокойни и уверени, смели като лъвове.  
2Когато страната е в хаос, всеки има план да я поправи.  
Но трябва водач с истинско разбиране да оправи нещата.  
3Нечестивите, които потискат бедните  
са като градушка, която очуква реколтата.  
4Ако изоставиш Божия закон,  
ти си свободен да прегърнеш покварата;  
ако обичаш Божия закон, ти го защитаваш със зъби и нокти.  
5За злонамерените правосъдието няма смисъл;  
но тези, които търсят БОГ го знаят наизуст.  
6По-добре да си беден и прям, отколкото да си богат и нечестен.  
7Практикувай Божия закон и ще станеш известен с мъдростта си;  
но излизай с разпуснати тълпи и ще засрамиш семейството си.  

8Може да забогатееш много с измама и изнудване,  
но евентуално някой приятел на бедните ще им го върне обратно.  
9Бог няма полза от молитви на хора, който не искат да Го слушат.  
10Ако водиш добрите хора надолу по неправилния път  
и ти ще свършиш зле;  



 38 

ако вършиш добро, ще бъдеш възнаграден за това.  
11Богатите си мислят, че знаят всичко,  
но бедните могат да виждат през тях.  
12Когато добрите хора бъдат издигнати, всичко е наред,  
но когато лошите са начело, внимавайте!  

13Ти не можеш да прикриеш греховете си и да приключиш;  
ще намериш милост като си ги признаеш и ги оставиш.  
14Сърдечните (състрадателните, милостивите) хора живеят благословен 
живот; а коравосърдечните живеят труден живот.  
15Лъвовете реват и мечките нападат,  
а нечестивите господстват над бедните.  
16 Злоупотребите изобилстват сред водачите,  
на които им липсва проницателност.  
17Убиец, който е обхванат от вина е обречен – няма помощ за него.  
18Върви в правата посока – живей добре и бъди спасен;  
отклоняващият се живот е обречен живот.  
19Работи в своята градина – тогава ще имаш изобилие от храна;  
играй и се забавлявай – тогава ще завършиш с празна чиния.  
20Посветената и упорита работа ще ти се отплати,  
а проектите за бързо забогатяване се разпадат.  
21Да си играеш на благосклонност никога не е добро нещо;  
ти може много да навредиш по начин, който не изглежда вреден.  
22Скъперникът бърза да забогатее,  
без да знае, че ще свърши разорен.  
23В края на краищата, сериозното порицание  

е оценено много повече от подлизурското подмазване.  
24Който ограбва баща или майка и казва:  
„Какво лошо има в това?” е по-лош и от пират.  
25Ненаситния човек забърква проблеми,  
но доверието в БОГА носи разум за благосъстояние.  
26Ако мислиш, че знаеш всичко, със сигурност си глупак;  
но истинските оцеляващи се учат на мъдрост от другите.  
27Бъди щедър към бедните – тогава никога няма да ходиш гладен, ако 
си затвориш очите за нуждите им,  
ще бягаш под ударите на проклятията.  
28Когато корупцията превзема, добрите хора минават под прикритие,  
но когато мошениците са изхвърлени, за тях е безопасно да излязат.  

 

 
29 Притча  
1Ще дойде ден за хората, които мразят дисциплина и стават по-инати, 
когато животът се преобръща и те се пречупват,  
но тогава ще бъде твърде късно да им се помогне.  
2Когато добрите хора управляват, всеки се радва,  
но когато управителят е лош, всички стенат.  
3Ако обичаш мъдрост, ти ще се наслаждаваш на своите родители,  
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но ще унищожиш тяхното доверие, ако вървиш с развратниците.  
4Водач с добра преценка дава стабилност;  
а водача-използвач остава след себе си пустош.  
5Ласкаещият съсед не ти мисли доброто;  
най-вероятно той планира да се възползва от теб.  

6Злите хора падат в собствения си капан;  
а добрите бягат в другата посока,  
радостни, че са избегнали капана.  
7Добросърдечните разбират какво е да си беден;  
а коравосърдечните си нямат и най-малка идея.  
8Банда от циници могат да ядосат цял град,  
а група от мъдреци могат да успокоят всеки.  
9Мъдрият се опитва да накара нещата да проработят,  
а глупавият получава само презрение и сарказъм за своите беди.  
10Убийците мразят честните; а моралните хора ги окуражават.  
11Глупавият всичко изпуска, а мъдрият тихо обмислят нещата.  
12Когато водачът слуша злонамерени клюки,  
всички работници са засегнати от злото.  
13Бедните и техните оскърбители имат най-малко едно общо нещо –  
и двамата могат да виждат – техните очи са дар от БОГА!  
14Лидерството печели уважение и почит,  
когато към безгласните бедняци се отнасят справедливо.  
15Мъдрата дисциплина придава мъдрост;  
а разглезените младежи засрамват своите родители.  
16Когато нечестивите вземат властта, престъпленията нарастват,  

но праведните със сигурност ще усетят  
своето изкривяване (срутване, провал, разпадане).  
17Дисциплинарай своите деца и ще се радваш, че си го направил –  
те ще се превърнат в прекрасни за живеене хора.  
18Ако хората не могат да видят това, което Бог прави,  
те се препъват в себе си;  
но когато внимават в това, което Той открива,  
те са много благословени.  
19За да държиш работниците във форма е необходимо много повече от 
приказки; обикновените думи влизат в едното ухо и излизат от другото.  
20Наблюдавай хората, които винаги говорят, преди да мислят –  
дори глупавите са по-добре от тях.  
21Ако позволиш на хората да се отнасят към теб като към глупак, 
накрая ще бъдеш напълно забравен.  
22Гневните хора разпалват много раздори (разногласия, разединения), а 
невъздържаните забъркват беди.  
23Гордостта ще те повали на лицето ти;  
а смирението ще те подготвя за почести.  
24Отнасяй се благосклонно към тези, извън закона  

и ще станеш враг на себе си.  
Когато жертвите викат, ти ще бъдеш включен в тяхното проклинане, ако 
в съда се покажеш страхливец за тяхната кауза.  
25Страхът от хорското мнение те изважда от строя (прави те 
неспособен/негоден).  
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26Всеки се опитва да получи помощ от водача,  
но само БОГ ще ни даде справедливост.  
27Добрите хора не могат да търпят да гледат преднамерено зло; 
нечестивите не могат да търпят да гледат умело подбрана доброта.  

 

 
30 Притча  
1Скептиците се кълнат: „Няма Бог! Няма Бог!  
Мога да правя всичко, което поискам!  
2Аз съм по-скоро животно, отколкото човек;  
така наречената интелигентност ме е прескочила.  
3Скъсах с „мъдростта”.  
Не виждам доказателства за съществуването на свят Бог.  
4Някой виждал ли е Този, който се е изкачил на небесата  
и е седнал да управлява?  
Някой виждал ли е Този, който е хванал ветровете и ги управлява? 
Виждал ли е Този, който събира в кофи дъжда?  
Някой виждал ли е Този, който очертава краищата на земята?  
Само ми кажи неговото име и имената на синовете им.  
Хайде, кажи ми!”  
5Вярващият отговаря: „Всяко обещание от Бога е доказано,  

че е истинно; Той пази всеки, който отива при Него за помощ.  
6Така че, не умувай относно него;  
Той може да ти дръпне ушите и да покаже лъжите ти.”  
7И след това той се моли: „Боже, искам две неща преди да умра;  
не ми отказвай –  
8пропъди лъжите от устните ми и лъжците от присъствието ми.  
Дай ми достатъчно храна, за да живея –  
нито твърде много, нито твърде малко.  
9Ако съм твърде задоволен, може да стана независим като казвам: „Бог 
ли? Кой се нуждае от Него?” А ако съм беден, може да открадна и да 
обезчестя името на моя Бог.”  
10Не надувай свирка зад гърба на колегите си;  
те ще те обвинят, че си бил коварен и тогава ти ще бъдеш виновния!  
11Не проклинай баща си и не пропускай да благославяш майка си.  
12Не си въобразявай, че си достатъчно представителен,  
когато не си се къпал със седмици.  
13Недей да бъдеш надут и да мислиш, че си по-добър от всеки друг.  
14Не бъди алчен, безмилостен и жесток като вълците.  
Раздиращ бедните и пирувайки върху тях,  
разкъсвайки нуждаещите се на парчета, само за да ги захвърлиш.  
15Пиявицата има две дъщери близначки, наречени „Дай” и „Дай повече”. 
Три неща никога не са задоволени, не, даже четири са,  
които никога не казват: „Това е достатъчно, благодаря!” –  
16адът, безплодната утроба, изсъхналата земя и горският пожар.  
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17Очите, които презират баща и пренебрегват майка – тези очи ще 
бъдат избодени от диви лешояди и изядени от младите орли.  
18Три неща ме изумяват, не, четири са, които не мога да разбера –  
19как орел лети толкова високо в небето,  
как змията минава върху камък,  

как кораб се ориентира в океана  
и защо младежите действат по начина, по който действат.  
20Ето как действа проститутката: тя прави секс с клиента си,  
взима си душ и после пита: „Кой е следващия?”  
21Три неща не може да понесе дори земята,  

да, четири неща разтърсват основите ѝ –  

22когато чистачът стане шеф, когато глупавият забогатее,  
23когато блудницата е избрана за „жена на годината”,  
когато „приятелка” замества вярна съпруга.  
24Има четири малки същества, който са от мъдрите най-мъдри –  
25мравките – колкото и да са слаби, събират изобилие от храна за през 
зимата;  
26мармотите – колкото и да уязвими, успяват да си направят домове от 
здрава скала;  
27скакалците – насекоми без водачи, но въпреки това унищожават 
полето като организирана войска;  
28гущерите – лесно се хващат, но се промъкват покрай бдително пазени 
места.  
29Има три тържествени достойнства, четири са,  

които впечатляват със своето държание –  
30лъв, царят на животните, непобедим от никого;  
31петел, горд и наперен; козел;  
градоначалник по време на официална церемония.  
32Ако си достатъчно глупав, за да привличаш внимание към себе си 
като обиждаш хората и правиш неприлични жестове,  
33не се изненадвай, ако някой ти разкървави носа. Битото мляко се 
превръща в масло; раздразнените емоции стигат до юмручни боеве.  

 

 
31 Притча  
1Думите на цар Лемуил, най-добрия съвет,  
който майка му му даде:  
2„О, мой сине, за какво може да си мислиш!  
Дете, което съм родила! Синът, посветен на Бога!  
3Не пропилявай своята мъжественост по жени, търсещи късмет, 
случайни жени, който водят водачите до провал.  

4Водачите не могат да си позволят да се правят на глупаци, поглъщащи 
вино и сърбащи бира,  
5за да не увиснат и да не разпознаят правилното от грешното  
и хората, зависещи от тях да пострадат.  
6Употребявай вино и бира само като успокоително,  
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да убиеш и притъпиш болката  
7от неизлечимата болест, за която живота е жива смърт.  

8Говорѝ от името на хората, чийто глас не се чува,  

говорѝ за правата на всички омаломощени и смазани.  

9Говори за справедливостта! Заставай зад бедните и бедстващите!  
10Трудно се намира добра жена и при това тя струва  
много повече от диаманти.  

11Нейният съпруг ѝ се доверява безрезервно  

и никога няма причина да съжалява за това.  
12Никога злобна, тя се отнася към него щедро през целия си живот.  
13Тя купува най-добрата прежда и памук  
и се наслаждава да плете и шие.  
14Тя е като търговски кораб, който плува до далечни места  
и носи екзотични изненади.  
15Тя става преди изгрев, приготвя закуска за семейството си  
и организира деня си.  
16Тя оглежда земи и ги купува,  
а след това със заделени пари си посажда градина.  
17Най-напред сутринта, тя се облича за работа,  
навива ръкави, със желание да започне.  
18Тя усеща ценността на своята работа  
и не бърза да приключи за един ден.  
19Тя е умела в изкуствата на дома, усърдна в домакинството.  
20Тя бърза да помогне на всеки в нужда,  
протяга се и помага на бедните.  
21Не се притеснява за своето семейство, когато вали;  
зимните им дрехи са закърпени и готови за обличане.  
22Тя изработва собствените си дрехи  
и се облича в цветен лен и коприна.  

23Съпругът ѝ е високо уважаван,  

когато обсъжда с бащите на града.  
24Тя проектира рокли и ги продава,  
носи пуловерите, които плете в бутиците за дрехи.  

25Дрехите ѝ са добре направени и елегантни,  

и винаги посреща утрешния ден с усмивка.  
26Когато говори, има да каже нещо стойностно  
и винаги го казва внимателно.  
27Тя държи под око всеки в дома си  
и ги поддържа заети и продуктивни.  

28Децата ѝ я уважават и я благославят;  

съпругът ѝ се присъединява с думи на хвала:  

29„Много жени са направили прекрасни неща,  
но ти ги превъзхождаш всички!”  
30Чарът може да подведе и красотата скоро изчезва.  

Жената, която живее в страх от БОГА  
е достойна за обожаване и хвала.  

31Дай ѝ всичко, което тя заслужава!  

Окичи живота ѝ с похвали! 


