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ЗА КНИГА ЕКЛИСИАСТ 

 

Не разбираш защо книга Еклисиаст е включена в Библията. Според   теб 

тази книга е израз на чисто индуистки песимизъм, понеже отрича всички 

ценности и по този начин противоречи на цялото Божие учение. Но 

светите мъже, които са включили книга Еклисиаст в библейския канон, не 

са мислили така. Те са я причислили към поучителните книги и Църквата я 

приема и препоръчва за такава и до днес. 

Суета на суетите, казва Еклисиаст, всичко е суета! Кой е този Еклисиаст? 

Това е бил най-мъдрият, най-богатият и най-щастливият цар на света 

преди Христос - Соломон, Давидовият син. И този човек, който е 

постигнал и притежавал в най-голяма мяра всичко онова, за което 

човешкото сърце може да жадува на земята, провъзгласява за суета и сянка 

цялото си притежание и знание, целия блясък и разкош, цялата си царска 

мощ и величие, всички почести и наслади. Нима това не е скъпоценна 

поука за света? Нима това не е студен душ за отрезвяване на онези хора, 

които безумно преследват с неправда и престъпления, чрез богоборство и 

човекоборство, чрез потъпкване на своята съвест и погубване на своята 

душа всичко онова, което великият цар е вкусил с пълни шепи и е обявил 

за суета, измама и небитие? Ако тези думи бяха изречени от някой босоног 

индийски философ, те далеч не биха имали онова силно въздействие, което 

имат, бидейки изречени от уста, препълнена с всяка земна сладост. Защото 

кой е ял и се е наслаждавал повече от мен? И това е суета и гонене на 

вятър! 

Това, което твърдиш - че Еклисиаст отрича всички ценности - не е съвсем 

вярно. Има две ценности, които той не отрича - Бог и правдата. А именно 

това са двете главни ценности в този свят на суетата. Бог е на небето, а ти-

на земята; бой се от Бога - казва Еклисиаст; Праведния и нечестивия Бог 

ще съди. Макар грешникът да върши сто пъти зло и да кисне в него, но аз 

зная, че ще бъде добро на ония, които се боят от Бога, които благоговеят 

пред лицето Му. И така, той вижда, че на земята праведникът често страда 

подобно на безбожника и това измъчва духа му, но той има в сърцето си 

пророческо чувство, че накрая на праведника ще му бъде добре. Какво ще 

бъде това „добре”-той не може да каже. Трябва да знаеш, че Еклисиаст е 

живял хиляди години преди Христос и не е могъл да чуе чудните думи на 

Спасителя, нито да узнае за новия свят - за Царството Божие, което Господ 

е открил на хората. Днес и най-обикновеният християнин знае повече от 

него, най-мъдрия дохристиянски цар. Християнинът знае от Христос, че 

праведникът ще наследи вечен живот и ще сияе като слънце в царството на 

своя небесен Отец. Но макар че не е знаел това, премъдрият цар е 

предчувствал по вдъхновение свише, че праведникът ще се сподоби с 

велико добро, а грешникът - със зло. Весели се в младостта си, момко, и 



сърцето ти да вкусва радост през дните на твоята младост; и ходи, 

където ти сърце тегли и дето ти очи видят; само знай, че за всичко това 

Бог ще те изведе на съд. Бог ще изведе на съд всяка работа и всичко 

тайно, било то добро, било лошо. 

Затова остави индуисткия песимизъм и кажи заедно с Еклисиаст: 

„Наистина всичко е суета, освен Бога и Божията правда". И насочвай пътя 

си така, че нито ти да стъпчеш правдата, нито тя - теб. Бог да ти помага! 


