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Вірую в єдиного Бога Отця,  
Вседержителя, творця неба і землі,  
і всього видимого і невидимого

Тема 3 
Бог Отець  
і сотворення світу

Як постав світ?
Людина віддавна шукає відповідь на це питання. Походження світу 
та людини є предметом численних наукових досліджень. Вивчення світо-
будови у світлі віри викликає в нас подив, розуміння, що світ не міг виник-
нути сам, а водночас вдячність до Того, хто сотворив його.

Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, і честь і силу, 
бо Ти створив усе, і волею твоєю воно існує і сотворено (Од 4,11).

Творець і його творіння 
 115

Що ми знаємо про Творця і його творіння?
Святе Письмо розповідає нам про сотворення як про діло Божої всемо-
гутності і премудрості. Біблійне Об’явлення відкриває нам Бога як єдино-
го і всемогутнього Творця. Бог сотворив світ добрим. Неначе лейтмоти-
вом біблійної розповіді про сотворення світу є слова: «І побачив Бог усе, 
що створив: і воно було дуже добре» (Бут 1,31). 

Яка  їх,  Твоїх  діл,  Господи,  сила!  У  мудрості  усе  Ти  створив,  ―  
повна земля твоїх створінь. (Пс 104,24). А також: Бут 2.

Біблійним образом доброти сотвореного світу є рай, який є водно-
час Божим даром і покликанням людини. Бачимо високу гідність людини 
та рівність чоловіка і жінки, оскільки сотворені вони на «образ і подобу» 
Божу. 

Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без Нього (Йо 1,3).
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Біблійний автор, описуючи процес 
творення, використовує мову свого 
часу, а не сучасні наукові категорії. 
Поетично, але впорядковано описує 
покликання Богом до життя ство-
рінь, що наповнюють землю. Боже 
Об’явлення мовить не так про зако-
ни природи, як про діяння Творця. 
На основі цієї вістки людина пізнає 
красу творіння ― відблиск краси 
та величі його Творця.

Бог  Творець  сповнює  творін-
ня  благодаттю  своєї  присут-
ності, водночас залишаючись неосяжним у своєму єстві. Божа при-
сутність у світі відкривається молитовному спогляданні, здатному 
бачити у світі його божественний Первообраз ― Христа (Катехизм 
УГКЦ, 111).

Через світ ми пізнаємо Творця. Слово «творіння» вказує на пов’я-
заність світу з Особою Творця, «творінням рук якого» є світ. Ось чому 
творіння не можна пізнавати окремо від Творця. У світлі віри нам від-
кривається справжнє розуміння нашого покликання ― взаємин з Богом. 
Через сотворений і дарований нам світ Бог запрошує нас до спілкування 
зі собою, з іншими людьми, до турботи про світ.

Наша віра у Творця дає можливість осягнути сенс і сутність 
сотвореного світу, зрозуміти, що ми не є випадковими на цій землі. 
Наука ж може допомогти нам пізнати світ.

Отець творить через Сина у Святому Дусі 
 101-102

Як Бог творить?
Бог усе творить своїм Словом мудро, згідно із чітким впорядкованим, гар-
монійним планом. Усе отримує буття з волі Отця, вводиться в бут-
тя дією Сина і звершуються в бутті благодаттю Святого Духа. 

Він ― образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо 
в ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме й неви-
диме (Кол 1,15-16).
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Вершиною творчої дії Отця є воплочення Сина Божого. Коли звершив-
ся час, Бог нерозривно поєднався з усім творінням у Христі, воплотившись 
від Діви Марії. Син Божий Ісус Христос скеровує і приводить усе творіння 
до Отця. 

Божий Промисел 
 103-110

Чи Бог і надалі діє у світі?
Біблійне Об’явлення відкриває нам Бога не лише Творцем і подателем 
життя, а й вказує на його постійну присутність у світі. Бог творить і діє 
постійно, не лише в минулому, а й сьогодні. Творче діяння Бога називаємо 
також благодаттю ― благим, тобто добрим даром. 

Бог спрямовує світ до звершення згідно зі своїм задумом. Цю дію ми 
називаємо Божим Промислом. Різні життєві обставини, навіть ті, які для 
нас є випробуванням, трудністю, остаточно можуть служити звершенню 
Божого задуму. 

Коли Ти  ховаєш Твій  вид,  вони  (сотворіння)  бентежаться;  як  заби-
раєш дух у них, вони гинуть і повертаються у свій порох ― зішлеш 
твій дух, вони оживають, і Ти оновлюєш лице землі (Пс 103, 29-30).

Давши всьому життя, Господь підтримує світ і управляє всім, 
що в ньому, бо без Бога все гине, перетворюється в ніщо. Усе черпає 
силу і життя у Бозі.

Бо в Ньому живемо, рухаємося й існуємо (Ді 17,28).

Для роздумів
Як у вашому житті здійснюєте Божий задум сотворення людини?
Як Божий Промисел здійснюється у вашому житті.
Які ситуації й події свідчать про Божу дію в вашому житті?

Молитовне читання Святого Письма: Муд 13,1-9
Прочитайте фрагмент Святого Письма, подумайте:
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на Боже слово?
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Молитва  
Пс 148,1-13
Алилуя. Хваліте Господа з неба, хваліте його на висотах!
Хваліте його, всі ангели його, хваліте його, всі воїнства небесні!
Хваліте його, ви, сонце й місяцю, хваліте його, всі ясні зорі!
Хваліте його, ви, небеса небес, ― і води, що над небесами,
нехай ім’я Господнє хвалять! Бо він повелів, і створились.
Поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде.
Хваліте Господа з землі, кити і всі морські безодні!
Вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, який виконує його слово.
Гори й усі пагорби, садовина й усі кедри.
Звір дикий і скот усілякий, гад і птах крилатий.
Царі землі й усі народи, князі й усі земні судді.
Хлопці, а й дівчата, старі разом з юнацтвом.
Нехай ім’я Господнє хвалять, ― високе бо ім’я його єдине. 

Тема 4 
Видимий  
і невидимий світ

Що таке видимий і невидимий світ?
Зі Святого Письма довідуємося про сотворення Богом видимого і невиди-
мого світу. Про сотворення світу видимого, вінцем якого стало сотворен-
ня людини, багато дізнаємося вже з перших глав книги Буття. Водночас 
Святе Письмо подає нам численні свідчення про духовний невидимий світ, 
зокрема, розповідаючи про ангелів.

І побачив Бог усе, що створив: і воно було дуже добре (Бут 1,31).

Існування видимого світу людей і невидимого світу ангелів 
свідчить про багатство й розмаїття сотвореного Богом світу, 
в якому все існує в гармонії. Видиме й невидиме є одним творінням, 
яке Бог бачить добрим. 

Ангели 
 113-117

Ким є ангели?
У Святому Письмі знаходимо численні згадки про ангелів.


