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Яке наше призначення у цьому 
світі?

Створення
ВСТУП

Надто просто читати перші розділи Книги Буття і цікавитися тільки сучас-
ними питаннями: «Чи під час створення світу доба тривала 24 години?», 
«Як давно відбувалися ці події?», «Це історія чи міф?», «Як це узгоджується 
з сучасними поглядами науки та еволюції?» Це, безперечно, важливі запи-
тання, і з Буття  1–11 ми можемо дізнатися певні факти, які їх стосуються. 
Однак ми не надто багато почерпнемо з тексту, якщо будемо запитувати 
те, на що цей текст не повинен був містити відповідь. Відверто кажучи, в 
Бутті йдеться про щось набагато глибинніше, ніж просто біологічне по-
ходження життя на Землі. Ця книга дає відповіді на запитання: «Що таке 
людина?», «Навіщо ми тут?», «Яке наше ставлення до природи та світу?». 
По суті, перший розділ Книги Буття не стільки дає відповіді на запитання, 
ЯК відбувалося створення світу, скільки говорить про те, ДЛЯ ЧОГО. І це, 
зрештою, значно важливіше.

Примітка: Цього тижня ми будемо вивчати і відкривати цю тему, але на 
наступному занятті більше зосередимося на обговоренні створення світу, 
еволюції і значення вислову «образ Божий». 

1. Прочитайте Буття 1:1–3. (а) Земля була «пуста та порожня» (в. 2) 
до чи після того, як Бог почав творити (в. 1)? Чому це важливо? 
(Євреїв 11:3 допоможе відповісти на це запитання). (б) Що 
сказано у віршах 2–3 про «засіб», за допомогою якого Бог завжди 
творить?

Взаємозв’язок між віршами 1 і 2
Є щонайменше 3 шляхи для розуміння взаємозв’язку між віршами 1 і 2.

Найменш вірогідне тлумачення протиставляє другий вірш першому. По 
суті, цей підхід зводиться до: «На початку Бог створив небо та землю, 
але згодом земля стала пуста, порожня і темна, тож Богові довелося по-
вернутися та знову створити її». Такий погляд часто називають «теорією 
розриву». Він утверджує думку про те, що 6 днів повторного творення від-
булися через багато років після початкового творення, за яким відбулася 
глобальна катастрофа. Дехто намагається «втулити» у цей «розрив» між 
віршами 1 і 2, наприклад, динозаврів. Однак ця точка зору не має жодних 
граматичних підстав. По-перше, на початку другого вірша немає слова 
«але». По-друге, перекладати слово «була» як «стала» – невиправдано. Це 
приклад того, як ми можемо намагатися витиснути з тексту відповіді на 
запитання, на які він не був призначений відповідати. І все ж, ця теорія має 
багато прихильників.

Більш правдоподібна інтерпретація цього уривку пропонує читати другий 
вірш як вставне речення до тієї частини, яка закінчується у вірші 3. Згідно з 
цим підходом, текст перекладають так: «Коли Бог почав творити (земля була 

Заняття 1 | Буття 1:1–2:3
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безформна і пуста), Бог сказав…». Граматичні особливості не виключають 
такої можливості, але це звучить не дуже природно. До того ж, у такому разі 
мусимо запитати: «Якщо Бог не створював на Землі початкову матерію, то 
звідки вона взялася? У Посланні до євреїв 11:3, а також у багатьох інших 
уривках йдеться про те, що до того, як промовив Бог, Всесвіту взагалі не 
існувало. (Також див. Івана 1:3, Колосян 1:16, Римлян 11:36). Якби Земля на 
той час уже існувала, тоді виходить, що Бог не створив абсолютно все, а це 
поставило би під сумнів Його абсолютну могутність і владу.

Найбільш імовірне пояснення цього уривка полягає в тому, що другий вірш 
є наслідком першого. Цей погляд пропонує перекладати наведений ури-
вок таким чином: «Бог створив небеса і землю. Але після первинного акту 
творення, Земля все ще залишалася безформною і порожньою. Далі Бог 
продовжив промовляти…» 

Якими є засоби створення?
Два інструменти, за допомогою яких відбувалося створення, були «Дух 
Божий» і Слово Боже («і сказав Бог»). Дивовижно спостерігати, як упродовж 
усієї біблійної історії Дух і Слово завжди діють спільно. Біблія каже, що хри-
стияни народжуються згори Духом (Івана 3:5), але також говорить, що вони 
народжуються згори Словом (1 Петра 1:23). Сказано, що ми «сповнені Духа» 
(Ефесян 5:18), але також ми покликані бути сповненими Слова (Колосян 
3:16). В обох випадках результати, по суті, є рівноцінними. У створенні світу і 
відновленні спасіння Дух і Слово є нероздільними, вони оживляють усе, що 
позбавлене життя. Якщо наша віра базується лише на Слові, вона буде раціо-
нальною, сухою і догматичною; якщо ж віра зосереджена тільки на Дусі, вона 
буде надто емоційною, інтуїтивною, безформною і незрозумілою. Бог ніколи 
не дає життя і зростання без одночасної участі як Слова, так і Духа. 

2. Швидко переглянувши перший розділ Книги Буття, Ви помітите, 
що текст містить багато повторів і закономірностей. (а) Які 
слова, фрази та ідеї повторюються найчастіше? (б) Яку ширшу 
закономірність у повтореннях простежуємо в описах перших 
шести днів? (Наприклад, яким чином четвертий, п’ятий і шостий 
дні підсумовують перший, другий і третій?) 

Основні повтори
Найчастіше повторюється слово «Бог», а також слова «вчинив» або «ство-
рив». Слово «Бог» вживається 35 разів у перших 34-х віршах. Воно домінує в 
тексті, переважаючи і затьмарюючи все решта. Нічого не відбувається, доки 
Він не дозволить цьому статися. Лише Він є Творцем усього. Надзвичайно ве-
лика кількість повторів – це спосіб виразити, що «усе через Нього повстало, 
і ніщо, що повстало, не повстало без Нього» (Івана 1:3). 

Друга за частотою повторюваності фраза – «І сказав Бог». Вона вживається 
один раз у перший (в. 3), у другий (в. 6), у четвертий (в. 14) і у п’ятий (в. 20) дні 
створення, двічі – третього дня і кілька разів – шостого. Це показує важли-
вість Слова Божого у процесі створення.
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Третя закономірність  – ідея всемогутності Божого Слова. Неодноразово 
повторено: «І сталося» або «І сталося так» (вірші 3, 9, 11, 15, 24, 30). Бог не 
каже: «Я зроблю це», а потім починає це робити. Практично завжди Він каже: 
«Нехай станеться (нехай буде)…» – і одразу ж «сталося так». Наші слова лише 
виражають намір діяти, а Боже Слово саме по собі є дією.

Четверте повторення – це слова благословення: «і побачив Бог, що… добре 
воно». Бог високо оцінює творіння у віршах 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Вірш 31 
містить так зване «верховне благословення», коли Бог побачив, «що все, що 
Він вчинив … вельми добре воно».

П’ята повторювана думка – це ідея «відділення» або розрізнення. Першого 
дня Бог відділяє світло від темряви (в. 4). На другий день – твердь від води 
(в. 7). Третього – суходіл від моря, хоча саме слово «відділяє» не вживається 
в тексті. Він також розподіляє різноманітні рослини «за своїм родом» (в. 11-
12). На четвертий день Він відділяє день від ночі (в. 14). П’ятого дня, хоча 
слова «відділяє» немає в тексті, Бог розподіляє «за їх родом» різноманітних 
тварин. Початковий акт створення (в. 1) був ex nihilo – з нічого, але далі Боже 
творення включає детальне продумування, розрізнення і ускладнення форм 
творіння. 

Повторювана структура днів
Шостий вислів та ідея, які повторюються, стосуються днів створення: «І був 
вечір, і був ранок … день». Ця фраза вживається 6 разів. Зрозуміло, що поділ 
Божого творення на шість днів є сам по собі повторенням, але тут також про-
стежується і ширша закономірність. Останні три дні звертаються до стихій, 
створених у перші три дні, які тепер заселяються своїми жителями.

Царства Правителі царств
День 1 Царство світла і темряви  День 4  Світила, щоб «керували» днем та 

ніччю (в. 18)

День 2 Царство води і неба День 5  Істоти, які «наповнювали» б води 
і небесну твердь

День 3 Царство землі (рослини) День 6 Земні істоти; людство

 День 7 Бог Творець відпочиває

3. Подивіться на кожну визначену Вами повторювану структуру 
і дайте відповіді на запитання: Що саме ці повтори призначені 
навчити нас про (1) Бога, (2) світ і творіння? (Які «уроки» ми 
повинні вивчити з кожного повторення?)

Бог
Цей розділ показує нам Бога:

Бог як особистість. Дієслова в цьому розділі показують нам Бога, Який 
у жодному випадку не може означати щось неживе. Він говорить, планує, 
втілює, бачить, оцінює і отримує насолоду. Урок перший: це означає, що Бог 
врешті-решт не є просто «силою» чи «світовою душею». Він відрізняється від 
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Всесвіту і не є його «душею», як навчають східні релігії. Тобто, на противагу 
вченням містичних релігій, ми пізнаємо Бога не просто через містичні пе-
реживання і єднання з природою. Він є особистістю, і ми маємо пізнавати 
Його так, як пізнаємо інших людей, а саме через (а) слухання Його словес-
ного самовідкриття (див. нижче), (б) взаємне спілкування та (в) особисте 
посвячення.

Єдиний Бог. Необхідно зауважити, що цей текст, написаний у дуже давні часи, 
не містить ані найменшої згадки про інших богів, тим самим заявляючи про 
виняткову унікальність. Цей Бог є єдиним Богом. Урок другий: це означає, 
що лише Богові належить поклоніння – і більше нікому і нічому. Те, що Він 
є особистістю (див. вище), означає, що ми – не пантеїсти; Його унікальність 
свідчить про те, що ми – не політеїсти. Цей розділ застерігає від величезної 
небезпеки ідолопоклонства, оскільки те, що створив Бог, є прекрасним і 
привабливим. Ми зауважили, що з четвертого по шостий день Бог творив 
«володарів». І тоді, й зараз, якщо ми починаємо поклонятися творінню, воно 
починає «володіти» нашими серцями. Ми не повинні цього допускати. У Бутті 
1 сказано, що Бог є володарем усього. 

Суверенний Бог. Божу могутність засвідчує той факт, що всього-на-всього 
одне Його Слово перетворює ідею в реальність. Немає нічого, що існувало б 
і не завдячувало б своїм існуванням Йому. Жодна енергія, сила чи субстанція 
не існувала раніше за Бога – Він є джерелом усього. Урок третій: саме через 
те, що Він створив усе, нічого не перебуває поза межами Його законної 
влади чи впливу. Тому ми не можемо просто йти до Нього за прощенням 
або звертатися зі своїми потребами у складні періоди життя. Ми повинні 
прийняти Його як найвищого Господа кожної сфери нашого життя. З Богом 
«або все, або нічого». 

Бог промовляє. Бог завжди творить не інакше, як тільки через Своє Слово. 
Тобто Він є всемогутній; навіть Його Слово є силою. Урок четвертий: це без-
перечно означає, що ми не можемо очікувати, що будемо переживати Його 
силу без слухання і прийняття Його Слова. У першому пункті ми говорили, 
що Слово є живим і діє спільно з Духом. Тому ми повинні не лише запам’ятати 
й опанувати цю істину, а й застосовувати і вкорінювати її в наших серцях – 
тільки тоді вона принесе в наше життя Божу силу. Без слухання Його Слова 
немає сили творити.

Благий Бог. Все, що творить Бог, – досконале. Все є «добрим». Все, чого Він 
торкається, приносить задоволення, радість і користь. Урок п’ятий: як каже 
Дерек Кіднер, «Його шляхи досконалі. Низка вигнань і катаклізмів у Книзі 
Буття проголошує, що [Бог] не мириться з гріхом».1 Буття 1 провіщає те, що 
згодом зрозуміє Ісая, – що Бог є досконалим і святим. У (безгрішному) стані 
перед гріхопадінням у цьому факті не було загрози. Але як бачимо в Ісаї 6, ця 
риса – досконалої благості – «травмує» грішних людей.



Усі права збережені © 2009 Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя.
Переклад українською мовою. Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо» – www.kraynebo.com.

СТВОРЕННЯ Для 
нотаток

9

Створений світ/природа
Цей розділ показує нам світ:

Справжній світ. Східні релігії вірять, що світ природи є лише «еманацією» 
(витіканням) Бога, поверхневою проекцією, яка, зрештою, не є справжньою. 
Вони розуміють спасіння і вічність як звільнення від ілюзії фізичного світу і 
своєї особистості. Однак у Бутті 1 показано, що цей світ не є просто якоюсь 
еманацією. Це реальне існування поряд із Богом. Хоча Бог створив світ і 
підтримує Його (Євреїв 1:2-3), був час, коли світу не існувало. Саме Божий акт 
творення зумовив його існування. Урок перший: християни є реалістами, на 
відміну від представників багатьох інших сучасних релігійних і філософських 
течій. У деяких кінофільмах, наприклад, «Матриця», береться за основу дум-
ка, що фізичні закони і обмеження є ілюзією; що якби розум міг застосову-
вати весь свій потенціал, ми б могли літати, ухилятися від куль тощо. Багато 
напрямків руху Нью-Ейдж (Нової Ери) і деякі відроджені релігії природи 
(як-от Вікка) ґрунтуються на віруванні, що ми можемо уникнути хвороб та 
інших фізичних обмежень, маючи «віру». Але християни знають, що тіло і світ 
є реальними. Жити в певних межах – це добре.

Впорядкований, задуманий світ. Зверніть увагу на те, що загальна суть тек-
сту, який містить велику кількість повторів і закономірностей, – це показати, 
що світ створено впорядковано і цілеспрямовано. «Вечір і ранок» були не 
лише одноразовими діями, а відбувалися регулярно, послідовно і постійно. 
Світ було створено раціональним Словом. Ми маємо тут справу з космосом, 
а не хаосом. Урок другий: саме це лягло в основу сучасної науки, яка стала 
продовженням біблійного погляду на створення. Єдиний шлях для розвитку 
науки – це припущення про однорідність природних чинників. Наприклад, 
ми можемо сподіватися на те, що хімічні реакції будуть відбуватися однаково 
у кожен момент часу за однакових умов. Але чому? Чому ми можемо очіку-
вати цього? Чому все у Всесвіті мало би працювати саме так? Ось відповідь: 
тому що це творіння цілеспрямованого Бога, Який створив усе таким чином. 
Наука не стала продовженням східних релігій (які навчали про нереальність 
світу) чи західного язичництва та багатобожжя (які не вірили, що світ є тво-
рінням єдиного раціонального розуму). До якого практичного висновку це 
спонукає? Для християнина наука і технології самі по собі є позитивними 
явищами. Християни не ідеалізують існування, позбавлене технологій.

Є ще один дуже важливий урок зі створення Всесвіту. Якщо світ є результа-
том дії довільних і випадкових сил, як стверджує сучасний секуляризм, тоді 
те, як ми живемо, – це суто наш вибір. Ми самі можемо визначати зміст свого 
життя і встановлювати власні стандарти добра і зла. Але більшість людей, які 
жваво стверджують, що цей світ є випадковістю, відмовляються вникати у 
те, що це тягне вслід за собою і життя навмання. Жан-Поль Сартр був більш 
прямолінійним:

«Бога не існує і … нам потрібно мати справу зі всіма наслідками 
цього. [Ми] налаштовані проти … світської моралі, яка бажає 
усунути Бога, [а потім знайти] істинне Добро. … Ніде не 
написано… що потрібно бути чесними, що не можна обманювати; 
тому що…ми перебуваємо у такій площині, де живуть лише [люди]. 
Достоєвський сказав: «Якщо Бога немає, то все дозволено».2
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Випадковий Всесвіт часто розглядають як величезну свободу, але якщо б ми 
її мали, то навіть мови не могло б бути про сенс життя. Тоді неможливо було 
б говорити ні про що в термінах добра і зла. Це пуста свобода. Однак у Буття 
1 багато сказано про задум панувати і служити. Там не йде мова про «сво-
боду», на якій зараз так багато наголошують. Ми побачили, що Бог створив 
різні сфери влади, де кожен правитель є вищим за попереднього, і призна-
чив володарів для кожної з них. Тварини «наповнюють землю», але люди 
мають «владу» над ними, а Бог водночас панує над усіма. Тому ми зможемо 
осягнути повноту лише тоді, коли будемо коритися царському задуму Того, 
Хто створив нас, щоб панувати і служити. Це можна порівняти з вітрильни-
ком, який попливе лише тоді, коли його будуть використовувати відповідно 
до того призначення, задля якого проектувальник його створив  – плисти 
по воді. Він не буде «працювати», якщо Ви спробуєте проїхатись у ньому по 
вулиці – для цього він не призначений. Тому в Бутті 1 сказано, що сенс життя 
можна знайти тільки тоді, коли ми знаємо нашого Творця і служимо Йому. 

Добрий світ. Повторювана фраза «добре воно» вказує на те, що матеріальний 
світ і фізична реальність є благими у самій своїй суті. Хоча впорядкованість 
творіння звільняє нас від надмірного остраху перед наукою, благий харак-
тер творіння спонукає нас шанобливо ставитися до природних ресурсів, а 
не перетворювати їх на предмет торгівлі, використовуючи технічний про-
грес. Урок третій: те, що творіння є благим, застерігає християн та іудеїв від 
помилок тих релігій і філософій, які вірять, що для єдності з Богом потрібно 
відійти з цього світу або утримуватися від фізичного задоволення. Це особ-
ливо чітко контрастує із західною філософією, навіть більшою мірою, ніж зі 
східною. Греки (і не лише вони) вірили, що створення фізичного світу було 
випадковістю або, більше того, виникло внаслідок бунтарських дій якихось 
нижчих за рангом богів. Вони навчали, що матерія – це в’язниця для душі. Її 
вважали поганою, нечистою і руйнівною для душі та духа. Тому греки розу-
міли тіло як таке, що має бути поборене заради досягнення духовних висот. 
Внаслідок цього уявлення багато мислителів в історії Західного світу вірили, 
що (1) ручна праця – принизлива, (2) сексуальне задоволення є нечистим і 
оскверняє духовне, (3) отримати спасіння можна шляхом відмови від задо-
волень і (4) страждання  – це благо. На противагу цим законницьким віру-
ванням, Буття 1-2 показує нам Бога з «закоченими рукавами», який творить 
світ і цілеспрямовано вдихає дух у тіло. Звісно, що втілення Христа і Його 
воскресіння свідчать про те, що християнство є більш профізичним, ніж 
будь-яка інша релігія. Навіть наше майбутнє є фізичним! Жодна інша релігія 
не передбачає спільного вічного існування матерії та духа, що перебувають 
у цілковитій єдності.

Дивовижний світ. Було б несправедливо розглядати картину створення в 
Бутті 1 лише як реальну, структуровану й добру. Багатство світу викликає 
подив і безмежне захоплення. У світі вирує життя. Бог урізноманітнює життя 
всього живого. Здається, що Бог неабияк насолоджується різноманіттям 
і творчістю. Є ще один важливий урок, який можна вивчити через «благо» 
творіння. Тварини, рослини і навіть гори та моря  – всі є учасниками хору, 
що співає хвалу на славу Богу. Про це чітко сказано в Псалмах 18 і 149. Нас 
же поставлено розпорядниками природи. Гори, дерева, тварини самі собою 
«звіщають про Божу славу» (Псалми 18:1). Дейвід Аткінсон розмірковує: 



Усі права збережені © 2009 Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя.
Переклад українською мовою. Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо» – www.kraynebo.com.

СТВОРЕННЯ Для 
нотаток

11

«Намагаючись виробити християнський погляд на багато 
сучасних екологічних і соціальних питань, потрібно починати 
саме з [Буття 1]. Наше занепокоєння щодо забруднення довкілля; 
наше прагнення відвернути екологічну кризу; наш гнів з приводу 
тероризму і наша ненависть до війни; наше захоплення красою 
і наше сприяння розвитку мистецтва; наша боротьба, скерована 
проти тих напрямків надто сучасної ідеології, що нівелюють 
особистість, і за соціальну та економічну справедливість у світі 
(…) – всі ці теми… потрібно простежити, повертаючись до 
їхніх витоків. А їхні початки мають бути віднайдені в Бозі, Який 
творить усе, [а отже, посвячений тому, щоб] творити все нове 
(Об’явлення 21:5)».3

Підсумки: Яке вражаюче збалансоване бачення світу, що відображає безліч 
нюансів! Секуляризм може призвести до того, що люди будуть експлуатувати 
природу, язичництво – поклонятися їй, законництво – боятися її, а пантеїзм – 
не зважати на неї. Буття 1 заохочує нас любити природу, піклуватися про неї, 
досліджувати її і по-дитячому тішитись нею. 

4. Чим відрізняється створення людства від решти творіння? Який 
урок ми можемо вивчити з цього?

Які особливості створення людства?
Дерек Кіднер зауважує: «Створімо» перебуває у мовчазному контрасті до 
«Нехай видасть земля» (в. 24); характерне самозвернення і вражаюча форма 
множини проголошують значущість цього кроку; і коли він зроблений, все 
творіння є досконале».4 Кіднер звертає увагу на те, що, як правило, Бог просто 
каже («Нехай станеться») – і так стається («і сталося»). Але коли це стосується 
людства, акт творення не такий простий. По-перше, складається враження, 
що при ньому було набагато більше планування і обдумування (те, що Кід-
нер називає «самозверненням»). У 26-ому вірші Бог говорить: «Створімо», і 
лише у 27-ому вірші сказано: «І Бог людину створив…» Також унікальним є 
те, що Бог використовує форму множини, коли говорить про акт творення: 
«Створімо». Дехто вбачає в цьому натяк на Трійцю, інші вважають, що тут 
Бог звертається до ангелів навколо себе. Кіднер правий, коли каже, що в 
будь-якому випадку це вказує на якийсь серйозніший акт творення. 

По-друге, «на відміну від тварин, людина настановлена, щоб панувати (1:26б, 
28б; 2:19; порівняйте з Псалми 7:4–8; Якова 3:7)…»5 Хоча тут є коротка згадка 
про сонце і місяць, які «керують» днем і ніччю (в.  18), але в той час, як усі 
рослини і тварини призначені «плодитися» і «розмножуватися», лише людям 
було чітко дано певне «завдання». Вони покликані «оволодівати» землею і 
«панувати» над нею. 

По-третє, «але слава, що увінчує людину,  – це її стосунки з Богом».6 Лише 
люди були створені «за образом» Божим. Ми детальніше розглянемо цю 
тему наступного разу, але вже зараз цілком очевидно, що ми маємо ближчі 
взаємини з Богом, ніж будь-яке інше створіння. Метафора «образ» означає – 
«відображення» або «невеличка копія». Тобто ми є подібними до Бога: Він не 
є повністю «інший» і незбагненний. Водночас це означає, що ми не є Богом. 
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Нічого не вказує на те, що ми є «частиною Бога». Найважливіше – це те, що 
«образ» започатковує ідею «синівства». Так само як діти народжуються по-
дібними до своїх батьків, так само й ми покликані бути Його дітьми.

Який урок ми можемо вивчити?
Насамперед ми дізнаємося про гідність людини. Ми побачили, як Бог 
створював ієрархію царів і царств, останнім з яких було людство. Тому ми є 
вінцем творіння і результатом найвищого і найскладнішого акту творення. 
Людина є більшим дивом природи, ніж усі океани, гори, птахи, риби і звірі 
разом взяті. К. С. Льюїс каже, що, крім священних хліба і вина (а різні теологи 
посперечалися б із цим!), «твій ближній є найсвятішим із того, що представ-
лене твоєму сприйняттю».7

По-друге, ми дізнаємося про подвійне покликання людини: (а) служити Богу 
як Його віце-правителі світу, плекати творіння і піклуватись про нього і, 
(б) будучи Божими дітьми, пізнавати Його, любити і відображати Його харак-
тер у своєму житті. 

5. Прочитайте Івана 1:1–18 і Колосян 1:15–17. (а) Яким чином 
Івана 1 і Колосян 1 підтверджують те, про що ми вже дізналися 
з Буття 1? (б) Яким чином ці уривки глибше висвітлюють значення 
творіння?

Івана 1
Івана 1 підтверджує: по-перше, що Бог є вічним, Він не має початку. На 
початку всього Бог уже існував. По-друге, Бог є всемогутнім. Він створив 
світ і є джерелом абсолютно всього – все життя і світло походять від Нього. 
По-третє, Бог створив усе без винятку силою Свого Слова.

Івана 1 показує нам, насамперед, те, що Боже Слово, яке здатне творити, – це 
щось більше, ніж абстракція. Слово є Особистістю, Ісусом Христом. Слово 
було «в лоні Отця» (в. 18), і займенник, який вживається на Його позначення, – 
це «Він», а не «воно» (в. 2, 3, 4, 18). По-друге, Слово є вічним і божественним. 
Це не якась сотворена сутність, оскільки воно було «з Богом» на початку. Чи-
таючи текст із християнської позиції, в Бутті 1:1-3 ми бачимо, що до процесу 
творення залучена вся Трійця – Отець, Слово (Син) і Святий Дух! По-третє, 
Ісус є виконавцем не лише творіння (в. 2-3), а й відновлення (в. 11–13).



Усі права збережені © 2009 Тимоті Дж. Келлер та Пресвітеріанська церква Відкупителя.
Переклад українською мовою. Усі права збережені © 2018 Видавництво «Крайнебо» – www.kraynebo.com.

СТВОРЕННЯ Для 
нотаток

13

Колосян 1
Колосян 1 також підтверджує те, що ми дізналися з Івана 1 і Буття 1. По-пер-
ше, що Бог створив світ; по-друге, що Ісус є виконавцем цього творіння. 
Тут Його названо «образом» невидимого Бога, що дуже схоже до поняття 
«Божого Слова». Він є тим інструментом, за допомогою якого Отець виражає 
і являє Себе. По-третє, тут знову сказано, що Ісус є автором не лише творіння 
(в. 16–17), а й спасіння (в. 18). 

Колосян 1 також показує нам, що, по-перше, все було створено для Ісуса 
Христа. Його названо «родженим перш усякого творива». Це не означає, що 
Він – перше створіння. (Зауважте, сказано, що Він був «перш усякого творива», 
тому Він сам не може бути створеним). Насправді це означає, що первісток 
у ті часи успадковував усе майно батька. Ця фраза разом із віршем 16 – «все 
створено… для Нього»  – говорить про те, на що в першому розділі Івана 
знаходимо лише натяки. Все було створено Ним і через Нього, тому все є 
самим собою лише тоді, коли воно прославляє Його і служить Йому. По-дру-
ге, сказано, що Ісус є не лише Творцем усього, але й Тим, Хто підтримує все. 
«І все Ним стоїть» (в. 17). По-третє, сказано, що Ісус «примирить усе… Своєю 
кров’ю». Отже, Ісус є не лише джерелом творіння в минулому і відкупителем 
створіння в теперішньому. В майбутньому Він загоїть будь-які незгоди, слаб-
кість і руїни творіння. 

Підсумок 
В Івана 1 і Колосян 1 спасіння і створення пов’язані воєдино в Христі – такого 
немає у жодній іншій релігії. Ми схильні зводити «спасіння» лише до прощен-
ня та внутрішнього спокою. Але в Біблії сказано, що ціль спасіння – це ціл-
ковите відновлення та відродження всього творіння. Сам Ісус був настільки 
відданий Своєму творінню, що помер на хресті, щоб ми могли відродитися 
та відновитися в Ньому. Ціль Ісуса – повне відновлення краси та цілісності 
творіння  – видимого і невидимого (Колосян 1:16). Як християни, ми не 
можемо просто задовольнятися тим, що люди прощені та щасливі. Ми по-
винні використовувати свої дари, щоб зціляти болі й розколи в суспільстві, 
культурі та природі. Ми боремося з хворобами, невір’ям, несправедливістю 
і ворожістю між людьми та народами. Як написав К. С. Льюїс:

«Опиняючись перед реальністю ракового захворювання або 
потрапивши в нетрі, пантеїст може сказати: «Якщо б Ви тільки 
могли подивитися на це з Божественної точки зору, Ви б зрозуміли, 
що це – теж Бог». Християнин відповідає на це: «Не плетіть 
нісенітниць». Оскільки християнство – це релігія боротьби, воно 
вірить, що Бог створив світ – простір і час, тепло і холод, всі 
кольори та смаки, всіх тварин і рослини, – усе це Він придумав, як 
письменник придумує сюжет. Але християнство також вважає, що 
багато чого в світі пішло не так, як Бог задумав, тому Бог наполягає, 
до того ж наполягає дуже рішуче, щоб ми знову повернули все на 
свої місця».8
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