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(Еклезіяста, 1:9 – 2:7)
Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого
Слова. Амінь.
Дорогі друзі, Минулого разу ми розпочали вивчення Книги
Еклезіястової. Ми зупинилися на 9-му і 10-му віршах 1-го
розділу цієї Книги, в яких Соломон розмірковує про сенс
життя. Читаємо:
"Що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно,
- і немає нічого нового під сонцем!"
/Екл.1:9/
Людина залишається тією ж людиною. Лише потроху
змінюються декорації на сцені життя.
"Буває таке, що про нього говорять: "Дивись - це нове!"
Та воно вже було від віків, що були перед нами!"
/Екл.1:10/
Кажуть, що новою є атомна бомба, але ж атом існує дуже
давно. Насправді, атом набагато старіший за людину, хоча до
останнього часу людина навіть не здогадувалася про існування
атома. Єдиного, чого досягла людина - вона зробила маленький
атом своїм дуже незручним та небезпечним сусідом. Було б
набагато краще, якби в цьому випадку цікава людина діяла
згідно рекомендації: "Не слід турбувати сплячого собаку".
Але людина продовжує задовольняти власну безмежну цікавість.
Хтось може сказати: "Чи не є новиною комп'ютер та
обчислювальні машини?" Ні, звичайно. Бог створив нас зі
здатним до обчислень мозком та високо розвинутою нервовою
системою. Винахід механічної обчислювальної машини не приніс
людині ніякого морального задоволення. Людина переконалася в
тому, що жоден із цих новітніх пристроїв не додає самій
людині нічого нового.
Проте існує єдиний виняток. Все ж таки є річ, котра
дійсно є новою; це нове народження. Нове народження
відбувається тоді, коли людина приймає в серце своє віру в
Ісуса Христа як свого власного Спасителя. Мій любий друже,
лише ця єдина подія буде насправді новиною в твоєму житті.
Далі читаємо в Книзі:
"Нема згадки про перше, а також про наступне, що буде, про них згадки не буде між тими, що будуть потому".
/Екл.1:11/
Соломон намагався знайти втіху та задоволення у науковій
діяльності, тому він мусив дійти саме такого висновку. Кожна
людина намагається бути поважною та шановною. Вона прикладає
великих зусиль, аби набути популярності серед людей, але
мине небагато часу, і всі забудуть про цю людину - "про них
згадки не буде".
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Людська пам'ять не є довгою, минулі події швидко
забуваються. Святе Письмо говорить про те, що наше
перебування в цьому світі нагадує розповідь-оповідання,
прослухати котре вдруге неможливо.
Отже, ми переконалися в тому, що цар Соломон проводив
глибокі дослідження, і проводив він їх у лабораторії життя.
Він намагався проводити свої дослідження в усіх сферах,
котрі в ті часи були відомі людині. Маючи дуже високе
становище, Соломон мав змогу займатися тим, що було йому до
вподоби. Навіть в наші дні зовсім небагато людей здатні
здійснити те, що колись зробив Соломон. Як ми
пересвідчились, спершу Соломон присвятив себе вивченню
законів природи, проте, вивчаючи закони природи та проводячи
наукові дослідження, він не знайшов нічого нового, що б
новим змістом наповнило його життя. Наступні дослідження
Соломон проводить в області мудрості та філософії.
"Я, Проповідник, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі. І
поклав я на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрістю
все, що робилось під небом. Це праця тяжка, яку дав Бог для
людських синів, щоб мозолитись нею".
/Екл.1:12,13/
Соломон багато часу присвятив вивченню філософії світу.
Цар Соломон жив приблизно за тисячу років до народження
Ісуса Христа, ми живемо через два тисячоліття після
народження Ісуса Христа, отже, з часів життя Соломона
пройшло десь три тисячоліття. За час, що минув людство
винайшло дуже багато всіляких технічних пристроїв, проте
насправді в області мудрості та філософії сучасній людині
відомо не набагато більше, аніж було відомо людині три
тисячоліття тому. За цей час не відбулося помітного розвитку
філософії та мудрості людської; вони не задовольняють потреб
людського серця. Соломон говорить:
"Я бачив усі справи, що чинились під сонцем: і ось усе це
- марнота та ловлення вітру!"
/Екл.1:14/
Усі філософські системи заводять дослідника у глухий кут.
В цьому кожен із вас може переконатися з власного досвіду.
Ви можете витратити все своє життя на вивчення цього, і
зрештою переконаєтеся в тому, що час було витрачено даремно.
Ми живемо в такий час, коли сучасні працівники освіти
намагаються переконати нас у тому, що всі методи навчання в
минулому були абсолютно не ефективними. Я сумніваюся в
ефективності сучасних методів навчання. На мою думку,
сучасна освіта здебільшого є даремним гаянням часу. Людина
ніколи не спроможна пізнати дійсно важливу річ - пізнати
Господа Ісуса Христа - за допомогою філософії та завдяки
мудрості. Пізнання Бога відбувається лише через об'явлення.
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Філософські системи ж взагалі приводять людину до
песимістичного ставлення до життя.
Не слід сподіватися того, що якщо звичайній людині, котра
є пропащим грішником, що не визнає Бога, надати освіту, тоді
ця освіта вирішить усі проблеми в житті цієї людини.
Звичайно, цього не станеться. Філософія та психологія не
спроможні змінити природу людини, надто вони не спроможні
виправити стару природу людини. Читаємо далі у Книзі:
"Покривленого не направиш, а неіснуючого не полічиш!"
/Екл.1:15/
Дійсно, зігнутий паросток виростає в покривлене дерево.
Покривлене дерево зросло таким через те, що паросток у
молодому віці було зігнуто. Друзі мої, всі ми починаємо наше
життя з нашим старим людським єством. Ми можемо здобувати
освіту, ми можемо різними шляхами покращувати це своє старе
єство, але, як проголосив Господь наш Ісус Христос,
"народжене від плоті є плоть". Плоть завжди залишатиметься
собою, мої друзі. Саме з цієї причини ми маємо отримати нове
єство - "той, хто народився в Дусі, є дух".
Певний час ми вважали, що освіченість допоможе людям
вирішувати проблеми, які виникають в їхньому житті. В наші
дні система вищої освіти, а, по суті, вся система освіти,
стала об'єктом пильної уваги багатьох мудрих та стурбованих
людей. Комісія з вивчення діяльності системи вищої освіти
нещодавно підготувала доповідь, що містить нове пояснення
ситуації, яка склалася. Ця комісія вважає, що неслухняність
та масова аморальність в наших школах має місце через те, що
сучасна молодь є більш допитливою та цікавою до подій у
політиці й узагалі в житті. Я згоден з тим, що сьогодні люди
більше обізнані з багатьма жахливими подіями, котрі
відбуваються на нашій планеті. Засоби масової інформації
збирають новини з усіх куточків землі і того ж дня
сповіщають про ці події. Завдяки цьому сьогодні людина є
більш обізнаною з подіями, котрі відбуваються в світі, аніж
в минулі часи. Проте я абсолютно та категорично не
погоджуюся з тим, що обізнаність та поінформованість молодих
людей зробить їх кращими. Я глибоко переконаний у тому, що
ситуація в молодіжному середовищі дуже погіршилася. Настали
часи, коли зло називають добром, а добро називають злом.
Лише освічена людина була здатна дійти висновку, що
погіршання в молодіжному середовищі є не погіршанням, а
покращенням! Якщо ви вірите казкам та байкам, тоді можете
повірити і в цей висновок, однак ми маємо дивитися правді в
очі. Освіта не може вирішити всіх проблем життя. Також і
психологія не здатна відповісти на всі запитання.
Сьогодні з'явилося багато розумних чоловіків та жінок,
котрі завжди мають напоготові невеликі психологічні кліше,
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за допомогою яких вони спроможні пояснити та вирішити будьякі проблеми у житті. Ці психологічні кліше вони вкривають
тоненьким шаром біблійного вчення, неначе гірка таблетка, що
вкрита солодкою оболонкою, аби надати їм солідної
переконливої форми біблійних істин. Мої любі друзі,
дозвольте запевнити вас у тому, що саме Слово Боже містить
всі відповіді щодо проблем, котрі виникають у житті
християнина. Не існує простих відповідей та простих
вирішень. Вивчення Слова Божого потребує багато часу, зусиль
та великої розумової роботи. Так, усе це дійсно необхідно
для християн! Необхідно кожній людині, яка хоче покращити
своє життя, мати надію і ціль. Отже, Соломон переконався в
тому, що ані мудрість, ані філософія не дають відповіді на
запитання, що ставить життя. 16-й вірш:
"Говорив я був з серцем своїм та казав: Ось я велику
премудрість набув, найбільшу за всіх, що до мене над
Єрусалимом були. І бачило серце моє всяку мудрість і
знання".
/Екл.1:16/
На мою думку, Соломон демонструє в деякій мірі власну
гордовитість. Апостол Павло писав, що набуті знання
збільшують самовпевненість та гордовитість людини.
Впевненість людини в тому, що вона розумніша та більш
освічена за інших, роздувають її пихатість та погорду неначе
гаряче повітря роздуває повітряну кулю. Проте необхідно
пам'ятати, що освіченість має за основу досвід, а довіряти
досвіду не можна. Життєвий досвід необхідно перевіряти
Словом Божим. На жаль, сьогодні багато людей намагаються
перевіряти Слово Боже на основі власного життєвого досвіду.
Друже мій, якщо твій життєвий досвід суперечить Біблії, то
це означає, що твій досвід є неправильним, а не Слово Боже.
Далі Соломон робить такий висновок:
"І поклав я на серце своє, щоб пізнати премудрість, і
пізнати безумство й глупоту, - і збагнув я, що й це все - то
ловлення вітру".
/Екл.1:17/
"Пізнати премудрість і пізнати безумство", - цікаво
відзначити, що мудрість та безумство стоять не на великій
відстані одне від іншого. Дуже багато визначних людей в
світовій історії робили безглузді вчинки. Яскравим прикладом
цього є сам Соломон. В англомовному світі дуже поширена
редакція Біблії, відома під назвою версії короля Якова,
короля Англії. Звичайно, король Яків не переклав Біблію
власноруч; натомість його називали безглуздим Яковом, бо він
дійсно був таким, хоча сам вважав себе дуже хитрим та
розумним. Останні покоління людства вважають себе дуже
розумними та дуже винахідливими. Проте ми не здатні вирішити
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багатьох проблем, які виникають перед нами, надто проблем
глобального характеру. Соломон докладав зусиль аби пізнати
премудрість та безумство, і досяг успіхів у цьому. Соломон
зробив такий висновок: "І збагнув я, що й це все - то
ловлення вітру". Або, іншими словами, витрачені зусилля були
даремними. Читаємо 18-й вірш:
"Бо при многості мудрості множиться й клопіт, хто ж
пізнання побільшує, той побільшує й біль!"
/Екл.1:18/
Збільшення знань та мудрості не призводить до
пропорціонального збільшення радості та задоволення. Хтось
сказав: якщо невідання є блаженство, тоді нерозумно бути
мудрим. У цьому виразі є частка істини. У великій мудрості
міститься велика печаль. Що більше ми знаємо, то сильніше ми
збільшуємо власні проблеми. Сучасне життя стає більш нудним
та стомлюючим, призводить до нервового напруження та
стресів, а всі ці досягнення новітньої технології іноді
роблять життя просто нестерпним. Друг-християнин одного дня
зізнався мені: "Мені здається, що я втрачу розум, якщо я
негайно не виберусь куди-небудь подалі від цих комп'ютерів,
котрі контролюють сучасне життя. Машини та устаткування,
котрі ми вважали таким чудовим і прогресивним, насправді
отруюють навколишнє середовище та позбавляють нас розуму".
Яким точним був Соломон, коли проголошував: "При збільшенні
мудрості збільшується клопіт", а Соломон не жив у віці
потужних машин та механізмів. Він не бачив промислової
революції, але він знав про що говорив.
РОЗДІЛ 2
В 2-му розділі ми побачимо намагання Соломона отримати
задоволення та насолоду від життя йдучи іншим шляхом. Цей
шлях дуже популярний серед сучасних людей, котрі шукають
задоволення в утіхах та розвагах. Послухайте 1-й вірш:
"Сказав був я в серці своєму: іди-но, хай випробую тебе
радістю, і придивись до добра, - та й воно ось марнота".
/Екл.2:1/
Я не маю сумнівів у тому, що цар Соломон пізнав усі
відомі в ті часи втіхи та розваги. Сучасне суспільство
пропагує статеву розпусту – і які наслідки ми з цього маємо?
Так, ми маємо дійсно низький рівень моралі та свідомості,
але високий рівень венеричних хвороб, котрий набуває
характеру епідемії. Сьогодні церква також звертається до
цієї теми. Багато людей вважають, що саме церква має
зорганізувати курси для навчання молоді в цій сфері. На мою
думку, це є трагічна помилка. Сучасне молоде покоління не
потребує ніякої спеціальної освіти щодо відношення статей,
це покоління знає все і навіть більше. Слід зауважити, що
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цар Соломон був знавцем цього питання. Соломон мав тисячу
дружин та невільниць, кожна з яких була в його владі.
Чоловік, котрому належить тисяча жінок, звісно, добре
розуміється на стосунках з ними. Соломон намагався знайти
задоволення на цьому шляху. Він також намагався знайти
задоволення в розвагах. Я глибоко переконаний у тому, що
царю Соломону було під силу влаштувати такі втіхи та
розваги, поряд з якими всі сучасні грандіозні розважальні
концерти та шоу виглядали б провінційним ляльковим театром.
Соломон скуштував усі види розваг та утіх: "Сказав був я в
серці своєму: іди-но, хай випробую тебе радістю, і придивись
до добра". Але зверніть увагу на висновок, який робить
Соломон: "Та й воно ось марнота", - це також є марнота.
"На сміх я сказав: "Нерозумний", а на радість: "Що робить
вона?"
/Екл.2:2/
Вірогідно, що поміж прислуги царя Соломона був блазень
або жартівник, котрий розважав його та розповідав
найостанніші жарти, які не завжди були дотепними. Тому
Соломон говорить: "Я вважаю це безглуздою та даремною
витратою часу". Далі Соломон розповідає про себе та свої
пошуки:
"Задумав я в серці своєму вином оживляти своє тіло, і
провадити мудрістю серце своє, і що буду держатись глупоти,
аж поки побачу, що ж добре для людських синів, що робили б
під небом за короткого часу свого життя".
/Екл.2:3/
Зверніть увагу на слова "під небом" - слід пам'ятати про
те, що Соломон проводив пошуки та дослідження з власної
ініціативи, а не з волі Божої. Читаємо 4-й вірш:
"Поробив я великі діла: поставив для себе доми, задля
себе насадив виноградники".
/Екл.2:4/
Будівництво та виноградарство були улюбленими справами
царя Соломона. В Єрусалимі та в деяких інших місцях до
сьогоднішніх днів збереглися руїни стаєн, котрі збудував
Соломон. В місті Мегіддо екскурсовод обов'язково приведе
туристів до руїн годівниці для коней, також збудованої
Соломоном. За наказом царя Соломона стайні для коней
будувалися по всій землі ізраїльській, незважаючи на
категоричну заборону закону Мойсея царям займатися
розведенням коней. Далі Соломон розповідає про свої діла:
"Запровадив для себе садки та гаї, і понасаджував у них
всіляких дерев фруктових. Наробив я для себе ставів, щоб
поливати із них ліс дерев, що виростали".
/Екл.2:5,6/
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Отже, Соломон з радістю займався садівництвом та
зрошуванням землі. Читаємо далі:
"Набував я для себе рабів та невільниць, були в мене й
домівники. А худоби великої та худоби дрібної було в мене
більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі до мене були!"
/Екл.2:7/
Відомо, що за містом Соломон мав великий загін, де він
вирощував худобу. Сучасна людина може запитати про те,
звідки Соломон мав стільки грошей, аби мати змогу займатися
всіма цими справами. Факти свідчать про те, що царю Соломону
належали копальні, в яких видобували багато золота. Отже
Соломон не мав потреби в грошах і був у змозі будувати все,
що він забажав.
Відомий такий факт: за наказом Соломона до Єрусалима
влітку доставляли сніг з гори Гермон, аби цар мав насолоду
пити прохолодні напої. Я переконаний у тому, що Соломон
скуштував та спробував усі види втіх та насолоди, які
доступні та недоступні людині. Я не думаю, що сучасна людина
може отримати щось таке, чого не було у Соломона.
На жаль, багато людей і в наш час займаються саме тим, що
шукають задоволень і розваг у своєму житті. Але головне,
чого потребує людина – це сенсу і змісту для свого життя. А
таким сенсом і змістом нашого життя є Христос Ісус – Господь
наш і наш Спаситель! Хто вірує в Нього, має не земне дочасне
життя, а вічне життя. Нехай Господь благословить ще багатьох
пізнати Господа як свого Спасителя.
Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї Книги у
наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі.

