ВСТУП
Ми починаємо вивчати Біблію – з першої сторінки. Книга Буття присвячена Ісусові:
Ісусові, нашому Творцеві, Ісусові, нашому Вседержителю, Ісусові, нашому
Відкупителю. Після того, як книга Буття була написана Мойсеєм, повертаючись
через століття до віри і проповідей патріархів, апостол Іван розкриває перед нами
Ісуса в історії про створення світу: «На початку було Слово, і Слово було у Бога, і
Слово було Богом. Він був спочатку з Богом. Все було створене через Нього, і без
Нього нічого не було створено. У Ньому було життя, і життя було світлом для
людей» (Івана 1).
Книга Буття як ніколи, сьогодні є актуальною, тому що вона допомагає нам
зрозуміти, сутність, проти якої сьогодні діє популярна теорія еволюції і бажає
затягнути кожного в суто матеріалістичний світ. Однак книга Буття відкриває нам
нашу реальність.
Найважливіше повчання біблійних історій про творіння – це настанова про
благодать. Наше існування, як і наше прощення, є виключно дією благодаті, даром
від Бога. Для когось це буде дивним, але…
Наше існування – це просто дія благодаті. Бог створив небо та землю, коли людей
ще не було. Як і наше творіння, наше відкуплення є даром від Бога, Божим актом, а
не дією людини. І наскільки важливим та значущим є те, що обидва доктринальні
поняття, творіння та прощення, є присутні і записані у заповіді про сьомий день
суботу.
Слайд 5
ТВОРІННЯ
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ПАМ. ВІРШ:
«На початку створив Бог небо та землю» (Буття 1:1)
Слайд 7
Перші два розділи Біблії розповідають про створення людства і нашого середовища.
Вони також допомагають нам зрозуміти, для чого ми були створені: - щоб жити вічно
та щасливо з нашим Творцем.
Це не наукова доповідь, тому що ми не готові (навіть сьогодні, у 21 столітті) збагнути
такий глобальний процес творіння.

Це проста, до якоїсь міри поетична розповідь, щоб ми могли усвідомити своє
походження. Ми вінець Творіння, були створені досконалими, створені Богом, а не
випадково прийшли в цей світ.
На початку... Бог
Робота Бога:
Ідеальне творіння
Ідеальний час
Ідеальне людство
Подарунки від Бога
Слайд 8
НА ПОЧАТКУ... БОГ
«На початку створив Бог небо та землю». (Буття 1:1)
Єврейський текст про Творіння світу починається з акценту на Богові, Який є
автором Творіння.
Слайд 10
Дві розповіді про Творіння представляють Бога двома різними презентаціями:
Буття 1:1-2:3 представляє могутнього Бога
Він творить своїм голосом, промовивши слово. Його велика сила спонукає нас
славити Його та поклонятися Йому (Псалом 95:3-6)
Буття 2:4-25 представляє близького людині Бога.
Він приготував нам домівку і створив нас Своїми руками. Він дбає про наше щастя і
вчить нас, як слід жити
Сьогодні ми розірвані від Божої присутності через гріх. Однак ми все ще можемо
відчути та оцінити Його силу та близькість. Ми можемо насолоджуватися чудовою і
прекрасною присутністю Бога в нашому житті.
Слайд 11
ДОСКОНАЛЕ ТВОРІННЯ
«Поглянув Бог на все, що Він створив, — воно було вельми добрим. Був тоді і вечір,
був і ранок — пройшов шостий день. (Буття 1:31)
Примітка для перекладачів: залиште курсивом, тому що це єврейське слово.
Вираз «добре» використовується для пояснення того, що Творіння функціонувало
ідеально; що все було досконалим і прекрасним, і в створеному не було ніякої
крихітки недосконалості. Звісно, ніщо не вмирало і не в’януло. Смерть не була
часткою процесу творіння.

Процес творіння протягом тисяч чи мільйонів років несумісний із Творінням
Всевишнього. Дерева приносять плоди (Буття 1:12; 2:9). Щойно створені птахи
літають, звірі одразу бігають (Буття 1:20, 25). Адам був створений як доросла
людина, яка могла говорити і думати (Буття 2:19).
Коли Творіння завершилося, «відбувся акт творіння неба і землі і ВСЬОГО, що в
них» (Буття 2:1). Це все прийшло до існування лише за шість буквальних днів.
Слайд 12
ІДЕАЛЬНИЙ ЧАС
«До сьомого дня Бог закінчив працю, яку Він чинив; і в день сьомий уже нічого не
робив з того, що творив раніше. (Буття 2:2)
Світло−1, море - 2, суша, материк -3, рослинність - 4, зірки- 5, риби - 6, птиці -7,
тварини - 8, люди -9.
Усе це створено за шість днів. Але не вистачало чогось важливого, десятого
елемента, який би поставив крапку в цьому процесі: сьомого дня -10.
Час відпочинку, роздумів, людського суспільства, яке спілкується з своїм Творцем. Ці
досконалі люди мали крайню необхідність в цьому особливому часі, а ми сьогодні,
потребуємо його ще більше після того, як за тисяч років гріх наніс свій відпечаток на
накс (Вихід 20:8-11).
Субота нагадує нам про наше походження та про наше славне майбутнє через
Відкуплення (Втор. 5:15; Іс. 66:23).
Слайд 13
ДОСКОНАЛА ЛЮДИНА
«І створив Бог людину за образом Своїм, за Божим образом створив їх, чоловіка та
жінку — обох Він створив. (Буття 1:27)
З усього Творіння тільки люди були створені на образ Божий. Образ Божий включає:
- Духовна природа, яка дозволяє нам спілкуватися з Богом
- Фізична схожість з нашим Творцем
- Здатність мислити та приймати моральні рішення
Відповідно до Буття 2:7, коли дихання (дух) увійшов у виліплене з земного пороху
тіло, яку виліпив Бог (тіло), - тоді тільки створена істота стала живою істотою
(душею).
Потім Бог зробив ще один творчий крок (Бут. 2:21-22), створивши тим самим
множинну досконалість, «людську істоту»: чоловіка та жінку.

Слайд 14
ДАРИ ВІД БОГА
«Насадив Господь Бог сад на сході, в Едемі, і там поселив людину, яку створив».
(Буття 2:8)
Коли Бог створив першу людину, Він дав йому три дари, які були трьома обов'язками
людини:
Едемський сад (Бут. 2:8)
Це було славне помешкання. Він повинен милуватися ним, культивувати і доглядати
його. Ми також повинні зберігати в належному чині те, що Бог дав нам
Їжу (Буття 2:16)
Бог дав йому підходящу їжу для його досконалого тіла. Він також дав і обмеження,
щоб людина на ділі довела свою вірність Тому, Хто щедро наділив його всім (Буття
2:17).
Дружину (Буття 2:22)
Досконалий подарунок. Щоб він любив (його). Подарував ту, з якою він міг би
ділитися всім. Подарував ту, з якою він міг стати «стати одним тілом» (Буття 2:24)
Слайд 15
«Якою прекрасною була земля, коли вона вийшла з рук Творця! Бог представив
всесвіту середовище, у якому навіть Його всевидюче око не могло знайти ні плямки,
ні пороку, ні дефекту, ніякої кривизни. Кожна дрібниця Його творіння займала
відведене їй місце і відповідала меті, для якої вона була створена [...] Бог подивився
на справу Своїх рук, створену через Христа, і назвав її «вельми доброю, відмінною»,
в якій не було ні сліду гріха, ні недосконалості».
Е. Уайт (Непереможний Христос, 2 січня)
Слайд 16
Подумайте про все, що дав вам Бог. Якими є ваші обов'язки щодо того, що вам
дано? (Пауза, 10 сек. музики)
Слайд 17
Висновок
Висновки, помилково зроблені на основі фактів спостереження за природою, на
жаль, призвели до передбачуваного конфлікту між наукою та Біблією.

«Оскільки книга природи і книга одкровення несуть на собі відбиток того самого
розуму Всевишнього, вони не можуть бути не в гармонії. Різними методами і різними
мовами вони свідчать про одні і ті же великі істини». (Е. Уайт. Виховання, с. 126)
Атеїсти вважали, що геологія суперечить буквальному тлумаченню написаного
Мойсеєм про Творіння. Сучасна «наука» заявляла, що мільйони років знадобилися
на процес еволюції і перетворення хаосу на впорядковану систему життя на Землі.
Щоб узгодити Біблію з науковими теоріями, припущеннями науки, вчені дійшли до
висновку, що час Творіння був тривалим, невизначеним періодом, що охоплював
тисячі і навіть мільйони років.
«Такі висновки абсолютно недоречні. Біблія не суперечить сама собі і знаходиться в
гармонії з природою». (Е. Уайт. Виховання, с. 127).

