СИМВОЛ ВІРИ
ЩО БІБЛІЯ КАЖЕ НАМ ПРО БОГА ТВОРЦЯ

Оце походження неба й землі, коли створено їх, у дні, як Господь Бог створив небо та землю.
Книга Буття 2:4

Чи доводилось вам щось робити власноруч - малювати, виготовляти з паперу чи
пластиліну, допомагати мамі на кухні, допомагати садити городину? Бог є Творцем, але
винятковим! Він створив весь світ. Лише уявіть – Бог створив сонце і місяць, зорі, все, що
є в світі! Небесний Отець є особою Святої Трійці, з якою ми особливим чином
пов’язуємо процес творення усього. Після цього уроку ви зможете сказати:
-

як Бог все створив;
як Він піклується про все, створене Ним;

У Символі віри ми сповідуємо: «Я вірую в Бога, Отця всемогутнього, Творця неба і
землі …»
Цими словами ми засвідчуємо, що небесний Отець є всемогутнім Творцем. Йому під силу
зробити все. Ніхто не може завадити Йому робити те, що Він бажає.
Як Бог все створив? Якщо ви хочете щось зробити, вам треба з чогось почати, чи не так?
Художник спершу готує пензлі, фарбу, полотно, на якому він малюватиме. Однак, якщо
йдеться про створення усього, то Біблія каже, що колись, на початку усього не було
нічого, був лише Бог. Він створив усе за допомогою Свого Слова. Написано: «Він сказав
– і сталося». Про Боже творення світу ми довідуємось з книги Буття.
Нині чимало людей не вірять в те, що Біблія каже про Боже творення. Їм здається, що все
у цьому світі і всесвіті сталося само по собі. Вони вважають, що на початку у всесвіті
існував якийсь згусток матерії, який від вибуху розлетівся на друзки, внаслідок чого
утворилися зорі та планети. Вони також кажуть, що життя на землі започаткувалося
випадково, що впродовж багатьох мільйонів років воно розвивалося від простішого до
складнішого, так що, врешті-решт, сталися люди, тварини – весь рослинний і тваринний
світ. Вони називають це теорією еволюції. Існує кілька підстав вважати цю теорію
неправдивою. По перше, у світі ще ніколи завдяки вибуху не утворювалося нічого
довершеного і досконалого. Навпаки, вибух має руйнівну силу, а не силу до творення
чогось. Один відомий письменник сказав: «Я повірю в теорію еволюції за умови, що
коли я кину шматок динаміту в купу мотлоху, внаслідок цього утвориться автомобіль».
По друге, сама Біблія спростовує теорію еволюції. Вона говорить, що «Усякий бо дім
хтось будує, а Той, хто все збудував, то Бог». (Євреїв 3:4). Нічого не утворюється само
по собі. Хтось повинен це зробити. Творцем неба і землі є Бог. Бог створив усе за шість
днів! Він постійно піклується про все твориво. Без Його піклування ми не могли б жити і
існувати.
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. В якій книзі Біблії розповідається про створення Богом світу і всього, що в ньому
є?
2. Як ми називаємо Бога, який все створив?
3. За допомогою чого Бог творив усе?
4. Якими словами Символу віри ми сповідуємо свою віру в Бога-Творця?
5. Що кажуть про творення люди, які не вірять в Бога?
6. Вивчіть напам’ять біблійний вірш: Послання до євреїв 3:4.

