
ТВОРЕЦЬ
№ 70   

Усе Творіння, всі зірки, гори та кожне 
живе створіння нашого світу (від людей  
до істот, яких не видно неозброєним оком), 
все, що існує – це прекрасний,  
злагоджений хор, що звертається до нас 
своєю піснею, яка свідчить про його 
існування. Що ми можемо почути в 
цьому співі, який охоплює весь Всесвіт? 
У давнину люди дізнавалися королівську 
волю від оповісників, які проголошували  
її на площах міст.

Тепер новини поширюються в інший 
спосіб, але одна звістка залишається 
незмінною, і Творіння провіщає її 
протягом століть: Ісус Христос є нашим 
великим і чудовим Творцем!

Небо звіщає про Божую славу,
а про чин Його рук розказує небозвід.
Оповіщує день дневі слово,
а ніч ночі показує думку,
без мови й без слів, не чутний їхній голос,
та по цілій землі пішов відголос їхній,
і до краю вселенної їхні слова!
(Псалом 18:2-5)

ТВОРЕЦЬ  
НЕБЕС І ЗЕМЛІ

Ти, Господи, землю колись заклав,  
а небо то чин Твоїх рук.
(Послання до євреїв 1:10)

ПРИРОДА СВІДЧИТЬ

Мова, якою світ говорить про вічну славу 
Бога, єдина для всього Всесвіту,  
і це величання лунає в кожному його 
куточку. Якби ми змогли відлетіти далеко  
за межі галактики, за Чумацький Шлях,  
ми б все одно почули, як світ прославляє 
свого Творця.

Природа випромінює істину, яка написана 
про Бога в Біблії. Світ навколо нас кожним 
проявом свідчить про Ісуса Христа – свого 
єдиного Царя і Господа. Ніщо в світі не 
відбувається випадково, але тільки з волі 
нашого Творця (Йов 38–41). Наприклад, 
вовк виє вночі, тому що Бог дав йому таку 
можливість прославити Його1. Наш світ є 
матеріальним відображенням краси та величі 
Христа, це свого роду «путівник», який 
відкриває нам думки Бога, маяк, що вказує 
нам на вічний Скарб на Небесах.

На жаль, у всі часи були люди, які не 
вірили, що все навколо нас створено Ісусом2. 
Гріх, який увійшов у наш світ, спотворює 
все, і природу також; тому нам, щоб пізнати 
Творця, недостатньо лише вивчати Всесвіт. 
Нам потрібно звернутися до Біблії: тільки 
вона допоможе нам пізнати Господа Нашого 
Ісуса Христа, Який є нашим невидимим 
Творцем.

Зоряне скупчення 
NGC 290



2

ТВОРЕЦЬ № 70

Що ж каже нам Біблія про Того, Хто 
створив Всесвіт і нас з вами? Бо саме Слово 
Боже є єдиним письмовим свідоцтвом, що 
розповідає нам про Нього.

Багато разів і багатьма способами 
в давнину промовляв був Бог 
до отців через пророків,
а в останні ці дні промовляв 
Він до нас через Сина,
що Його настановив за Наслідника всього,
що Ним і віки Він створив.
Він був сяєвом слави
та образом істоти Його,
тримав усе словом сили Своєї,
учинив Собою очищення наших гріхів,
і засів на правиці величности на висоті.
(Послання до євреїв 1:1-3)

Найперші вірші Євангелії від Івана теж 
вказують на Ісуса як на Творця всього, що 
існує.

Усе через Нього повстало,
і ніщо, що повстало, 
не повстало без Нього.  
(Євангелія від Івана 1:3)

Також в Посланні до ефесян, в 
 третьому розділі, ми бачимо такі слова:

…в Бозі, Який усе створив 
[через Христа]…
(Послання до ефесян 3:9, UTT)

А в першому розділі Послання до 
євреїв апостол Павло нагадує, що Ісус 
«учинив Собою очищення наших гріхів» 
(вірш 3). Це означає, що Христос – не 
тільки Творець всього світу, але й 
Спаситель для Свого народу. Хресна 
жертва стала проявом Божої сили та 
Божої мудрості, що були явлені у Христі 
(1 Послання до коринтян 1:24) – саме 
тих якостей, що про них свідчить і Його 
Творіння:

Своїю Він силою землю вчинив,
Своїю премудрістю міцно 
поставив вселенну,
і небо розтяг Своїм розумом.
(Книга пророка Єремії 51:15)

Божественною силою та мудрістю Ісуса 
була створена вся світобудова, що існує досі 
(Приповісті 3:19, 20; 8:22-31; Книга пророка 
Єремії 10:12). Апостол Іван в своїй Євангелії, 
в першому розділі називає Христа Словом, 
вказуючи саме на Його роль в Створенні: бо 
все в світі повстало по слову Божому:

І Слово сталося тілом, 
і перебувало між нами,
повне благодаті та правди,
і ми бачили славу Його,
славу як Однородженого від Отця.
(Євангелія від Івана 1:14)

Ісус цілком слідував волі Бога-Отця, 
тому було Йому дано панування над усім 
Творінням:

Тому й Бог повищив Його,
та дав Йому Ім’я, що вище над кожне ім’я,
щоб перед Ісусовим Ім’ям вклонялося
кожне коліно небесних, 
і земних, і підземних,
і щоб кожен язик визнавав:
Ісус Христос то Господь, 
на славу Бога Отця!
(Послання до филип’ян 2:9-11)

Іншими словами, Ісус Христос є Істина 
(Євангелія від Івана 14:6). Надісланий Ним 
Святий Дух надихав всіх авторів біблійних 
книг записувати цю Істину, що розповідає 
про Нього. І якщо Творіння віддзеркалює 
славу Бога, то Писання прямо каже про 
Христа як Творця світу.

При цьому Біблія не містить вичерпної
наукової інформації про створений світ.
Господь не мав наміру робити Писання
підручником з природничих наук, а тому в
ньому відсутні багато подробиць і деталей,
що стосуються Божого Сотворіння. Напри-
клад, Біблія ніде не згадує про рослини

ПИСАННЯ СВІДЧИТЬ

Тільки Творець всього існуючого 
здатен підняти з могили тіло, що 

розкладається, чи приборкати бурю 
(див. Євангелія від Івана 11:43-44, 

від Матвія 8:23-27).

БІБЛІЯ І НАУКА
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і тварин, знайдених в Америці та Австралії. 
Ці згадки там не потрібні. Тисячі років тому, 
коли була створена Біблія, жоден з народу 
Божого не подорожував досить далеко, 
щоб досягти цих континентів; і розповідь 
про дивовижних заморських жителів була 
б абсолютно безглуздою, – і більш того, 
вона могла викликати недовіру до Слова 
Божого. Чи можете ви уявити, як будь-який 
сучасник Христа сприйматиме історію 
про качкодзьоба3 – хутряного звіра, що 
має качиний дзьоб, відкладає яйця і годує 
дитинчат молоком?

Але чи є хоч якісь-то протиріччя 
між Священним Писанням, та наукою, 
яка досліджує світ? Ні, вони чудово 
узгоджуються одне з одним. Біблія і 
Творення мають одну спільну мету: вони 
прославляють Бога та надихають нас 
служити Йому.

Уявіть, що ви перебуваєте в величному 
палаці. Це будівля з прекрасною 
архітектурою, від її краси перехоплює 
подих. 

У цій королівської резиденції – міріад 
кімнат і залів. Ви тут тимчасово гостюєте 
і практично весь свій час проводите в 
одній з гостьових кімнат. З неминущою 
насолодою ви досліджуєте зал, в якому 
живете, і вам ніколи не буває нудно. Іноді 
ви відкриваєте двері кімнати й розглядаєте 
величезний коридор, в якому з обох боків 
видно двері, двері, двері – незліченна 
кількість дверей в інші зали.

 

Ви ніколи особисто не зустрічалися з 
архітектором, який створив цей палац, але в 
прекрасній кімнаті, яку ви займаєте, можна 
знайти повість про його життя. Ця книга, 
складена ним особисто і люб’язно надана 
вам, лежить на столі, а поруч – величезний 
оберемок ваших записів та креслень. Так, 
ви постійно описуєте все, що виявили в 
своєму залі, все, що змогли з’ясувати про 
нього, намагаєтеся зробити креслення 
цього прекрасного палацу, закликаєте на 
допомогу всі свої знання і вміння – але в 
результаті виходить тільки дуже приблизна 
схема. Вам дуже хочеться досліджувати 
всі куточки цього чудесного споруди, тому 
ви часто замислюєтеся над тим, що може 
перебувати в інших кімнатах і як вони 
виглядають.

А найбільше ви хотіли б познайомитися 
з архітектором палацу. Вивчаючи свою 
кімнату і розглядаючи величезний коридор, 
ви отримали деяке уявлення про його 
характер, особисті смаки та вподобання. 
Але якщо ви дійсно хочете дізнатися, що у 
цього архітектора на серці й на розумі, про 
що він думає, про що болить його душа, вам 
необхідно прочитати його автобіографію. 
Приступивши ж до читання, ви виявляєте, 
що він не тільки створив цей палац – але є 
його господарем, верховним правителем усієї 
цієї пишноти.

Навряд чи потрібно пояснювати цю алегорію.
Вона допомагає багато зрозуміти в наших
відносинах зі світом і його Творцем. Зокрема, стає
очевидним: наукові дослідження вкрай важливі
та захоплююче цікаві, але не можна допустити,
щоб вони замінили нам живе пізнання Того, Хто
створив Всесвіт і зберігає його. Навколишній
світ, безсумнівно, є відображенням особистості
нашого великого Творця, Іешуа4, – але щоб пі-
знати Його, щоб познайомитися з Ним, необхідно 
відкрити для себе Його Слово: саме в ньому 
містяться джерела знання про Нього.



ТВОРЕЦЬ № 70

Можливо, ви вдаєтеся в питання:  
«А хіба наш світ створив не Бог-Отець, 
хіба не Він – Творець?» Давайте ще раз 
подивимося на початок Послання до 
Євреїв (1:2); в сучасному перекладі UMT 
більш ясно видно, що Бог-Отець і Бог-
Син були разом у справі Сотворіння: «Він 
[Отець Небесний] знову говорив до нас 
через Сина Свого [Христа]... Та й весь світ 
Бог створив через Сина Свого».  
В нероздільній єдності з ними творив світ 
і Бог-Святий Дух:

Посилаєш Ти духа Свого вони творяться,
і Ти відновляєш обличчя землі.
(Псалом 103:30)

Про участь Духа Божого в створенні світу 
прямо каже Біблія (Книга Буття 1:1-2).

Складно уявити як таке може бути? 
Давайте спробуємо сказати так: Отець 
Небесний створив весь світ через Сина 
Свого Ісуса, силою та мудрістю Духа 
Святого. По іншому і бути не мало: бо Отець, 
Син і Святий дух – це Єдиний Бог, один 
у трьох особах (див. Повторення Закону 
32:6; Послання до римлян 9:5; 2 Послання 
до коринтян 3:17). Наш світ створений 
триєдиним Творцем!

Усякий бо дім хтось будує,
а Той, хто все збудував, то Бог.
(Послання до євреїв 3:4)

Ось ще одна аналогія, хоча й дуже 
спрощена. Будівельна компанія береться  
за спорудження будинку. 

Коли будівництво буде закінчено, хто саме 
буде вважатися його автором: архітектор, 
генеральний підрядник або старший тесля 
компанії? Всі троє. То хто створив наш світ – 
Отець Небесний, Дух Святий або Господь 
наш Ісус Христос? Всі троє – як Єдиний Бог.

Біблія недвозначно вказує на Ісуса як 
на Творця всесвіту, рівного в цьому (як і у 
всьому іншому) Богу-Отцю:

…то для нас існує лиш 
Єдиний Бог-Отець,
завдяки Якому все існує на світі, 
і для Якого ми живемо.
Є лиш один Володар і 
Господь – Ісус Христос,
через Якого все існує, 
і через Якого ми живемо.
(1 Послання до коринтян 8:6)

Послання до колоссян говорить про 
Ісуса Христа не тільки що Він Той, Хто 
створив цей світ як Бог і Син Божий, але 
й що Він не припиняє піклуватися про 
Своє творіння. Також апостол Павло каже 
у цьому послання про мету, з якою був 
створений всесвіт:

Він є образ невидимого Бога,
роджений перш усякого творива.
Бо то Ним створено все на небі й
 на землі, видиме й невидиме,
чи то престоли, чи то господства,
 чи то влади, чи то начальства,
усе через Нього й для Нього створено!
А Він є перший від усього, 
і все Ним стоїть.
(Послання до колоссян 1:15-17)

І знову ми бачимо підтвердження, що 
світобудову було створено Ісусом, що 
життя в цьому світі підтримується Його 
волею, і що Він зберігає всесвіт, не даючи 
йому зникнути. Таке під силу тільки  
Богу, – тобто перед нами ще одне 
свідчення, що Ісус є Бог, рівний Своєму 
Отцю. Крім того, зі слів Павла випливає,  
що якби Дух Христа покинув наш світ – 
якби це було можливо5, –  
то все у всесвіті (і ми в тому числі) 
розвалилося б, розсипалося на порох  
і припинило своє існування  
(див. Псалом 103:29).

Папірус 90. Фрагмент кодексу 
с текстом Євангелії від Івана 
(19:1-7). Датується II
століттям.

ТРИЄДНІСТЬ ТВОРЦЯ
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А ще, звертаючись до мешканців міста 
Колоси, Апостол Павло відкриває їм і нам 
всім, для чого був створений наш світ –  
«усе через Нього й для Нього створено». 
Всесвіт існує, тому що це приносить Богу 
радість. І це своє блаженство Бог хоче 
розділити з нами, щоб ми раділи зорям  
і горам, квітам і комашкам.

Знову і знову Писання нагадує нам, що 
Ісус Христос спочатку створив, а тепер 
підтримує наш світ, не дає йому розсипатися 
(див. Псалом 147:5; Послання до євреїв 11:3):

Словом Господнім учинене небо,
а подихом уст Його все його військо.
(Псалом 32:6)

…бо сказав Він і сталось,
наказав і з’явилось.
(Псалом 32:9)

Ісус словом Своїм створив і зберігає наш 
світ, і вся природа звучить в унісон Його 
божественним думкам та волі свого Творця  
і Володаря. 

Всесвіт показує нам славу Христа  
і Його силу – божественні силу й славу 
(див. Послання до римлян 1:20):

Перше ніж гори народжені,
і поки Ти витворив землю та світ,
то від віку й до віку Ти Бог!
(Псалом 89:2)

Ісус, наш Творець, був ще до того,  
як з’явився наш світ. Він – Єдиний Бог, 
Його ніхто і ніщо не створило, тому що 
Він – сам Творець, і Він нескінченно 

перевершує Своє творіння – всесвіт. 
Весь існуючий світ був створений через 
Нього, і Його сутність заповнює весь світ 
(Послання до ефесян 4:10). Ісус вічний,  
а світ – ні. Ісус Христос нескінченний,  
а наш світ, разом з ангелами, має свої 
межі. Ісус правитиме вічно  
як Цар царів, Він повіки стоятиме,  
коли наш світ прийде до свого кінця –  
і буде створений Ним заново  
(Об’явлення 1:5,6; Євангелія  
від Марка 13:31).

Наш Небесний Отець радіє тому, що 
природа оповідає про славу Його Сина.  
Те ж саме є найважливішою метою життя 
кожної людини – оспівувати велич Бога, 
віддаючи Йому славу:

І він говорив гучним голосом:
Побійтеся Бога 
та славу віддайте Йому,
бо настала година суду Його,
і вклоніться Тому, 
Хто створив небо, і землю,
і море, і водні джерела!
(Об’явлення 14:7)

Досліджуючи Божий «палац» –  
Небеса і Землю, ми завжди будемо  
чути хор голосів, які прославляють 
Творця; потрібно тільки бажання 
прислухатися до них. Але щоб пізнати 
Бога, нам потрібно звернутися 
безпосередньо до Його Слова.  
Саме читаючи Біблію, ми можемо  
зустрітися безпосередньо  
з Господом Ісусом Христом,  
Творцем всесвіту і Спасителем світу.
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Схематичне зображення того, як 
може виглядати доступна нашим 
спостереженням частина Всесвіту
28 мільярдів світлових років
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«…ПІЗНАТИ МЕНЕ, ЩО 
Я ГОСПОДЬ»

(Єремія 24:7)
«Особисто пізнати Бога» – це значить 

встановити з Богом безпосередні та близькі 
стосунки. І ми можемо це зробити!  
Але ж все люди, і ми з вами теж, скоюємо 
гріхи; ми повстали проти свого праведного 
Творця. Як же нам зняти з себе цей тягар 
провини перед Ним? Нам потрібно повірити, 
що Ісус Христос відкупив нас, прийнявши  
на себе розплату за всі гріхи Свого народу 
(Ісая 53: 4-6).

Ми не можемо встановити відносини 
з Богом, не повіривши у Христа, не 
прийнявши з вірою те, що Він зробив для 
нас. Бог віддав Свого Сина (в Якому Сам 
прийшов в створений Ним світ), щоб ті, 
хто вірить в Нього, отримали вічне життя 
(Євангелія від Івана 3:16). І якщо ми 
приймемо Ісуса, ми станемо Божими дітьми 
(Євангелія від Івана 1:12).

Чи згодні ви з тим, що теж бунтуєте проти 
свого Творця? Чи розумієте, що це руйнує 
ваші відносини з Ним? Дуже важливо,  

щоб ви це розуміли. Але, хоча ми грішні 
перед Творцем, Він милосердно подарував 
нам єдиний шлях прощення гріхів, що ним 
ми можемо прийти до Небесного Отця  
і відчути Його любов. Цей шлях – Бог-Син, 
Ісус Христос. Увіруйте ж в Нього і в те, що 
Він зробив для нас, віддавши Своє життя  
на хресті, – та вручить Йому, воскреслому  
з мертвих, все своє життя!

Примітки
1 Про те, як тварини славлять свого 

Творця, можна прочитати в випусках 
журналу «Творець» №№ 35 і 47.

2 Вже на початку християнської ери 
виникла єресь під назвою «аріанство», 
прихильники якої заперечували 
Божество Ісуса Христа.

3 Ornithorhynchus anatinus.
4 Ієшуа – так на івриті вимовляється 

ім’я Ісус.
5 Але такого статися не може, тому 

що Ісус наповнює все (Послання до 
ефесян 4:10)
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Фотографії та ілюстрації надані:

1. Зоряне скупчення NGC 290 – ESA/NASA
2. Качкодзьоб – Heinrich Harder
2. Палац Нойшванштайн, Баварія – Бібліотека Конгресу
3. Земля – NASA
3. Папірус – Вікімедиа
4. Абатство Роксолл – Clix69
5. Таїландський метелик – JJ Harrison
6. Всесвіт – NASA
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