Божий План
для Світу

Книга для самостійного вивчення про Божий
найбільший план

запропоновано прочитати кілька речень і відповісти
на питання. В кінці кожного розділу є короткий тест.
Якщо ви будете уважно читати кожен розділ, то
зможете легко відповісти на всі питання.
В кінці кожної групи питань повідомляється номер
сторінки, на якій ви можете перевірити ваші
відповіді. Відкрийте відповідну сторінку і знайдіть
відповіді внизу сторінки. Уважно перевіряйте ваші
відповіді, виправляючи помилки. Перед тим, як
продовжити читати книгу далі, переконайтесь у тім,
що ви належно розумієте всі відповіді.
В кінці книги є заключний тест. Перед складанням
тесту перегляньте тести розділів. По завершенні
заключного тесту ви можете дати його особі, від
котрої ви отримали цю книгу, або надіслати його на
адресу, вказану на звороті обкладинки книги.
Сподіваюсь, що вам сподобається вивчати цю книгу.
Пам’ятайте: «Ніч (лукавого) минула, а день
(Христового повернення) наблизився, тож
відкиньмо вчинки темряви й зодягнімось у зброю
світла» (Римлян 13:12).

Розділ перший

НА ПОЧАТКУ
Перед тим, як переїхати до іншого міста, ви
ретельно плануєте, що робитимете, коли
туди переїдете, чи не так? Вам слід

дізнатися, де ви будете жити, працювати, які
у вас будуть друзі і т.п.

І ось, врешті-решт, настає день, на який ви

так довго чекали. Ви готові розпочати щось
нове. Усі ваші плани, на перший погляд,
виглядають досконалими. Ви готові до
зустрічі з новим життям.
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Втім, як би старанно ви все не планували,
завжди щось піде не так. Приїхавши на

місце, де ви очікували отримати нову роботу,
ви раптом дізнаєтесь від працедавця, що він
вже найняв на цю посаду іншого. Місце, де

ви збиралися мешкати, виявилось не таким
добрим, як ви сподівалися. Ваше бажання
знайти добрих друзів не справдилося, –

вони виявилися поганими людьми. Найкращі
людські плани не завжди втілюються в

життя. Кілька тисячоліть тому наш Творець

мав чудовий план для двох людей: Адама і
Єви. Він хотів, щоб вони були щасливими

довіку. Проте, Адам і Єва зруйнували Божий
досконалий план. У першому занятті ви

дізнаєтесь, як Бог запланував врятувати

Своїх людей, коли вони зруйнували Його
досконалий план.

Світ не виник випадково. Його створив Бог.
Він не створював світ з чогось, не зробив
його з того, що деякі науковці називають

космічним пилом. Натомість Бог створив світ
з нічого, використовуючи лише Своє слово.
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Бог є Творцем усього, окрім гріха. Ось чому
кожен з нас усім зобов’язаний Богу.

Цей розділ допоможе Вам побачити:
* що світ і люди створені Богом відповідно
до Його плану; і

* що, через те, що люди порушили Божий
план і не послухали Його на самому

початку, Бог пообіцяв людям послати

Спасителя замість того, щоб дозволити
їм померти грішниками в безнадії та
відчаї.

Перше речення Біблії звучить так: «На

початку Бог створив небо та землю» (Буття
1:1). Далі Біблія пояснює, як саме Бог

створював усе на землі: рослини, тварин і
людей.

Творення – це слово, яке ми

використовуємо для зазначення того, як Бог
створив світ і все, що є у ньому. Щось

створювати – означає замислювати щось
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нове і зробити це. Ми кажемо, що люди
можуть створювати певні речі, як от

електричні лампи, побутові прилади і т.п.

Однак при цьому вони використовують дані
їм Богом розум, руки, матеріали. Таким

чином, вони не створюють щось з нічого.
1. Що означає «творити/створювати»?

______________________________________
2. Хто створив світ і все, що є у ньому

______________________________________
(Перевірте ваші відповіді внизу сторінки 14)

Вибрані місця з Біблії для читання:
Буття 1:1; Буття 1:24; Буття 1:27;
Псалом 8:2-5.

«І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, –

вельми добре воно!» (Буття 1:31). Бог, який
є невимовно добрим і всемогутнім, не

створив поганого світу, наповненого гріхом
та грішниками.
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Після завершення творення світу, Бог

створив людей за Своїм образом і подобою.
Це не означає, що вони виглядали зовні, як

Бог. Це означає, що вони були святими, без
гріха, досконало знали Божу волю і

виконували її. Створивши Адама, його

дружину Єву, а також інших усіх людей, які
повинні були прийти після них, Бог хотів,

щоб люди жили, люблячи Його та роблячи
добро ближньому. Добрі дарунки, які Бог

планував дати Своїм людям, називаються
благословеннями.

3. Яким на початку був світ, створений
Богом, добрим чи поганим?

___________________________
4. Як називалися перші створені Богом

чоловік і жінка? ________________ та
_________________

5. Що означає слово «благословення»?

___________________________________

(Перевірте ваші відповіді внизу сторінки 14)

Вибрані місця з Біблії для читання:
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Буття 1: 28-29; Псалом 8:7-10.

Гріх – це вчинення того, що Бог не хоче, щоб
ми робили. Бог хотів вберегти Адама і Єву
від гріха. Він казав їм, що саме не слід

робити. Він застерігав їх щодо того, що
станеться, якщо вони згрішать.

Проте Бог не створював перших людей

ляльками чи роботами. Він дав їм право

вибору, попередивши, що вони скоять гріх,
якщо вирішать не послухатися Його.
6. Що таке гріх?

______________________________________
7. Чи слід було Адаму і Єві грішити?

______________________________________
(Перевірте ваші відповіді внизу сторінки 14)

Вибрані місця з Біблії для читання:
Буття 2:16-17.
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Бог дав Адамові та Єві можливість

слухатись Його, виявляючи Йому свою

довіру. Він посадив в раю особливе дерево,
наказавши їм ніколи не їсти його плодів, бо
інакше – помруть.

Однак прийшов диявол і обманув Єву. Він

сказав, якщо вона з’їсть плід забороненого
дерева, то стане подібною до Бога. Єва
послухалася диявола. Вона зірвала

заборонений плід, їла його сама і дала його

своєму чоловікові, який також його їв. Щойно
це сталося, як вони відразу зрозуміли, що
скоїли зле. Після цього вони намагалися

сховатися від Бога, виправдатися перед Ним
і обманути Його.

Можливо це виглядає надто суворо, проте
для Бога нема гріхів, які б не підлягали

осуду. Бог наказав Адамові та Єві не їсти
плоду з забороненого дерева.

Оскільки Адам і Єва були першими людьми
на землі, всі люди без винятку, що

з’являлися після них, народжувались з
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гріхом Адама та Єви, так само, як дітям від
батьків передається колір волосся, очей і

шкіри. Гріх Адама і Єви присутній у людстві
досі. Його ще називаємо прабатьківським
гріхом.

8. Опишіть кількома словами, як Адам і Єва
не послухались Бога.

______________________________________
9. На підставі чого ми можемо сказати, що
Адам і Єва знали, що зробили щось

лихе? ______________________________
10. Якщо згрішили тільки Адам і Єва, чому
всі люди потребують Спасителя?

______________________________________
(Перевірте ваші відповіді внизу сторінки 14)

Гріха без наслідків чи плати за гріх нема.

Оскільки Адам і Єва не послухались Бога,
Він покарав їх. Він вигнав їх з чудесного

дому, створеного для них, у світ, цілковито
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зруйнований їхнім гріхом. Відтепер їхній світ
буде наповнений труднощами, болем і

важкою працею, хворобами і смертю. Всі

люди цього світу страждатимуть і нестимуть
тягар цих турбот.

11. Як Бог покарав Адама і Єву?

______________________________________
12. Вкажіть декілька проблем, які гріх приніс
у світ.

______________________________________
(Перевірте ваші відповіді внизу сторінки 14)

Біблійні місця для читання:

Буття 3:17-19; Вихід 20: 5-6.

Не зважаючи на скоєний гріх, Бог любив
Адама і Єву. Він створив їх, а тому не

залишив їх самих посеред смутку та відчаю.
Відразу після гріхопадіння Бог дав їм, а

також усьому грішному людству, обітницю

про Спасителя, який врятує людей від їхніх
гріхів. Цим Спасителем буде наш
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Викупитель Ісус Христос. Викупити, означає

заплатити відповідну ціну за звільнення. Ісус
заплатить цю ціну і викупить усіх людей від
рабства сатани і гріха.

Адам і Єва, хоча і перебували після скоєного
гріха в жалюгідному становищі, однак мали
втіху та надію від Бога. Самі вони не могли
виправити того, що накоїли. Проте вони
знали, що Бог допоможе їм.

13. Чи Бог забув про Адама і Єву після того,
як вони згрішили?

______________________________________
14. Що обіцяв Бог Адамові та Єві після того,
як вони згрішили?

______________________________________
15. Що означає «викупити»?

______________________________________
(Перевірте ваші відповіді внизу сторінки 14)
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Огляд першого розділу
Світ створений Богом. Бог також створив
все, що є у світі. Рослини, птахи, риби,

тварини і люди – усе створено Богом. Коли
Бог створив світ, він був добрим і
досконалим.

Але перші люди, Адам і Єва, не послухались
Бога. Через гріх, який вони скоїли, у світ
прийшли хвороби, смерть, біль та усі,
пов’язані з цим, проблеми.

Після гріхопадіння Бог не відвернувся від

Адама та Єви. Так, Бог ненавидить гріх, але
Він також хоче, щоб грішники спаслися від

Його справедливого гніву та покарання, на
яке вони заслуговують. Тому Бог обіцяв
людям послати їм Спасителя від гріхів.
Спаситель викупить нас, заплативши

найвищу ціну – ціну Свого життя, щоб наші

гріхи були прощені. Своєю смертю на хресті
Він викупив нас від наших гріхів.
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Тест до першого розділу

Дайте відповідь на такі питання:

1. Хто створив світ? ____________________
2. Люди були створені за образом
__________________.

3. Бог давав Адамові та Єві багато

___________________________.

4. Чи були перші люди здатними до

непослуху? _________________________

5. Якщо людина не слухається Бога, вона
_____________________.

6. Адам і Єва є прабатьками ____________.
7. Хвороби і смерть були принесені у світ
__________________.

8. Бог обіцяв послати Адамові та Єві
_________________________.

9. Бог ________________ гріх, але Він хоче,
щоб грішники ____________________.

10. Слово «викупити» означає

________________________________.

(Перевірте ваші відповіді на сторінці 74)

