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Наш Господь хоче, щоб ми раділи Його 
славі, що її ми бачимо навколо себе, а 
Він володів нею ще до створення світу 
(Євангеліє від Івана 17:24). Красу Ісуса 
відображає кожне Боже створіння, все 
дивовижні і прекрасні Його витвори. 
Відблиски цієї краси, немов крихти 
хліба для птахів, здатні пробудити в нас 
духовний голод, і ми будемо виявляти її 
знову і знову, будемо прагнути пізнавати 
волю Бога і радісно їй слідувати. 
Скуштуйте й побачте, який добрий 
Господь!.. (Псалом 33:9).

Уявіть собі, що ви з нетерпінням 
чекаєте на початок святкового обіду, коли 
всіх покличуть в їдальню, де накритий 
стіл, повний ласощів. Там є все, що вам 
найбільше подобається: солодкі пироги, 
вишукані салати, смажена індичка... До 
початку обіду ще є час – і, щоб вам легше 
було чекати, в сусідній кімнаті накритий 
«шведський стіл» із закусками: зеленими 
оливками, скибочками сиру, маленькими 
канапками, печивом... Їх смак тільки 
підсилює передчуття майбутнього бенкету.

Красу Христа, яка виявляється в Його 
Творінні, можна порівняти з такими 

БЕНКЕТ КРАСИ 
ХРИСТОВОЇ

Послухайте пильно Мене, й споживайте 
добро, і нехай розкошує у наситі ваша 

душа!
(Ісая 55:2)

закусками, що пробуджують апетит перед 
тим бенкетом, який вже готовий для нас на 
Небесах (Об’явлення 19:9). Земна краса –
це лише передчуття всієї повноти Божої 
слави, аромат майбутнього бенкету  
(2 Послання до коринтян 2:14;  
1 Послання Петра 4:13).

Чи хочете ви оглядати красу Господа 
настільки ж сильно, як бажав цього цар 
Давид (Псалом 26: 4)? Чи молите Бога 
про здатність бачити, як молив сліпий 
Вартимей (Євангеліє від Марка 10:46-52)? 
 І коли Ісус відкриває ваші очі для 
споглядання Своєї краси – чи готові, 
подібно Вартимею, йти за Ним? Чи шукаєте 
ви славу Божу в світі Ісуса Христа  
(2 Послання до коринтян 4:6), щоб 
прагнути до неї в земному житті і 
нескінченно насолоджуватися нею в 
вічності? Збережіть в своєму серці ті 
відображення краси Христа, що їх ми з 
вами сьогодні побачимо.

У своїй книзі «Слава Христа» 
Джон Овен закликає отримувати 

«життєдайні соки Справжньої 
Маслини, Самого Христа», які 

зберігають наше духовне життя від 
в’янення1.

1 John Owen, The Glory of Christ (The Banner of Truth Trust: 
Edinburgh, 1994), p. 144.

Квітка та плід оливи (маслини)
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Творіння: 
насолода красою…

Одного просив я в 
Господа, одного буду 

прагнути: щоб… бачив 
Господню красу й оглядав 

Його храм. (Псалом 26:4 UTT)

…і запрошення 
до бенкету

…і благословенне 
навіки Ім’я Його 
слави, і хай Його слава 
всю землю наповнить! 
Амінь і амінь!  
(Псалом 71:19) Осінь у Колорадо

Полярна сова

Шовкове павутиння

Галапагоський краб 

Рожевий кленовий метелик 

2 Jonathan Edwards, On Knowing 
Christ (The Banner of Truth Trust: Ed-
inburgh, 1990), p. 37.

Наскільки б прекрасними 
не були Божі створіння 
навколо нас, всі вони – лише 
слабке віддзеркалення краси 
Христа. Земна краса – тільки 
несміливий відблиск слави 
Божої, тому що Він створив 
усе прекрасне, що є в світі 
(Екклезіяст 3:11).

Джонатан Едвардс писав, що Бог 
дав нам Христа, «щоб він став 
бенкетом для наших душ»2.

 Крокоїт 
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Краса в єдності
Красиве слово мурмурація означає злагоджене 

пересування великої зграї птахів, що утворюють динамічні 
об’ємні фігури, що постійно змінюють обриси та щільність

Славу Христа розкривають нам і найпростіші 
птиці, шпаки. Збиваючись в грандіозні 
зграї, вони виконують «танець шпаків», 
унікальні трюки повітряної акробатики. 
Нашим очам постають химерні чорні хмари 
з чітко окресленими контурами, що мчать в 

Шпак

Подивиться відео про 
мурмурацію шпаків 
в небі над Отмуром, 
Оксфордшир, Англія: 
https://www.youtube.
com/watch?v=eakK-
fY5aHmY

Пташина хмара над Шотландією на заході сонця

небі, подекуди стискаються та розтискаються, 
рухаючись непередбачуваним чином. Хмари ці 
можуть розділятися на частини і з’єднуватися; 
деякі хмари з птахів пролітають крізь інші на 
швидкості до 40 км/год, і птиці при цьому ніколи 
не стикаються. Збоку здається, що зграя – це 
єдиний організм, якась дивовижна повітряна істота.

Подібним чином захоплює дух від спостереження за рухомим 
косяком риб. Вони вільно переміщуються поруч з десятками 
і сотнями тисяч родичів, не стикаючись, і всі разом змінюють 
напрямок.  

Косяк великоокої ставриди

Сліпа печерна риба Astyanax 
mexicanus, що зустрічається в 

Мексиці, хоча і позбавлена зору, 
але з допомогою чутливої бічної 

лінії чудово «бачить» все, що 
знаходиться поруч з нею!

Це можливо завдяки тому, що 
Господь забезпечив риб особливим 
чутливим органом – «бічною лінією», 
що тягнеться з обох боків тіла, від 
зябер до хвоста. Вона сприймає 
рух і вібрацію навколишньої води, 
дозволяючи навіть в непроглядній 
пітьмі відчувати, де знаходяться інші 
риби.

Кашмірський луціан 

Бічна лінія

Зграя шпаків над Римом
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Всі кольори і відтінки

Неможливо навіть уявити, з якою 
радістю та задоволенням Господь 
розписував Свої творіння!Метелик і папуга

Хамелеон

Рибка мандаринка (Synchiropus 
splendidus), мешканець Тихого 

океану

Мавпа мандрил (Mandrillus sphinx), 
Центральна АфрикаРак-богомол, Індійський і 

Тихий океани

Очі рака-богомола (ліворуч)-
найскладніший витвір 
в тваринному світі. Цей 
рак розрізняє набагато 
більше кольорів і їх 
відтінків, ніж ми з вами, 
сприймає ультрафіолетове й 
інфрачервоне світло. У нашому 
оку – три колірних рецептора, 
а в оці рака-богомола – 16 
рецепторів, що сприймають і 
розрізняють кольори!

Ці п’ять істот – голозяброві молюски, і мешкають 
вони в морі. Уявіть собі: це ті ж самі равлики, 
тільки більш елегантні та без черепашки.

Незвичайна краса

Тварина праворуч – 
сифонофора. Вона 
живе в холодних 
водах Північно-
Льодовитого океану.

Сифонофора 
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жовтою чи помаранчевою), колони сірчаних 
відкладів зеленувато-жовтого кольору та 
гейзери, що плюються отруйним газом.

Так знизу виглядає 
розпечена лава, що 
виривається з жерла 

вулкана Етна (Сицилія)

 Айсберги – дивовижні, 
неймовірні і смертельно 

небезпечні крижані 
скульптури, зроблені 

рукою Нашого Господа 
Ісуса Христа. У 1912 році 
гігантський пасажирський 

корабель «Титанік» 
потонув після зіткнення з 

таким айсбергом. Загинуло 
понад півтори тисячі 

людей.Виверження вулкана Чайтен в Чилі в 
травні 2008 року

Беладона чи сонний одур – 
рослина, що містить отруту, яка 
викликає марення і галюцінації

Великий синьокільчастий восьминіг 
(Hapalochlaena lunulata) невеликий: його 
вага – близько 80 грамів, а довжина – 

 10 см разом зі щупальцями. Але отрути 
одного такого восьминога вистачить, 

щоб вбити людину, і антидоту від неї не 
існує. Це найотрутніша морська тварина.

Грізна краса 
Господнього гніву

Багато прекрасних Христових створінь стали в 
нашому грішному світі таїти в собі небезпеку. 
Інші – спокійно виживають в смертельно 
небезпечних місцях нашої планети.

Сиворакша рожевовола 
(Coracias caudatus)

Чорнощокий 
нерозлучник (Agapor-

nis nigrigenis)

 Гіла жовтогорла 
(Melanerpes 
flavifrons) – 
птах родини 
дятлових, 

що мешкає 
в Бразилії, 

де поширені 
тропічні 

хвороби, в тому 
числі і малярія.

Бджолоїдка 
малинова 

(Merops nubicus)

 Кольорові ділянки на мапі – 
райони Африки, де зустрічається 

малярія. Темно-помаранчевим 
кольором відзначені ділянки, де 
небезпека цього захворювання 

особливо висока.

Місцевість біля 
вулкану – це соляні 

сопки, гарячі джерела, 
басейни з кислотною 
водою різноманітних 

відтінків (темно-синьою, 
зеленуватою, навіть 

 Ні, це не фото 
поверхні Марса. Ці 
прекрасні, абсолютно 
позаземні пейзажі – 
вулкан Даллол та його 
околиці (Ефіопія).

Арлекіновий кораловий аспід 
(Micrurus fulvius), мешканець 

Північної Америки, має 
потужну отруту, що викликає 
зупинку дихання. Антидоту не 
існує. Запам’ятайте кольори 
смужок цієї змії: «Червоний, 

чорний, жовтий – тікай, якщо 
не бовдур!»
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Краса, що повстає
 з попелу

…замість попелу дати їм 
оздобу… (Ісая 61:3)

У 2005 році ураган Катріна 
вразив понад 233 100 км2

американського узбережжя, 
руйнуючи і знищуючи 
все на своєму шляху, 
залишаючи за собою 

руїни і затоплені міста. 
Але Господь наш благий і 
милосердний: життя в ці 

місця повернулося.

Схил вулкану Етна

Все, що потрібно, мені 
посилаєш.

Незмінна, Боже мій, вірність 
Твоя!3

 Хаменерій вузьколистий (іван-чай), що 
виріс невдовзі після пожежі в Йєллоустоні 

в 1988 році

Затаєна краса

Щоб побачити, яку красу 
заклав Господь в Своє 

Творіння, деколи треба 
уважно придивитися 

і навіть зазирнути 
під поверхню чого-

небудь: нахилитися до 
землі, заглибитися в 

темряву, скористатися 
мікроскопом...

Поперечний перетин стебла 
люцерни під мікроскопом

Глибоководна 
губка

Глибоководна медуза
3 Томас О. Чісхолм 

і Вільям М. Ран’ян. «Вірність велика»

Рука Божа створює 
красу там, де тільки-но 

буяв вулкан.

У центрі лісової пожежі температура 
може досягати 850 ºС. Ніщо не виживає 
в цьому горнилі. Але з Божої ласки ліс 
незабаром починає відроджуватися. 
Наш Господь – Бог життя, що перемагає.

Навіть скорпіони 
красиві... в 

ультрафіолетовому 
світлі. Це один із 

способів виявити їх 
в нічній темряві.

Карстова печера в Ізраїлі

Чапля

Навіть скор-
піони красиві... 
в ультрафіоле-
товому світлі.  

Це один із спо-
собів виявити їх 

в нічній 
темряві.



Біблійна краса

Гісоп (      на івриті) – це напівчагарник, який росте в Ізраїлі і на Близькому Сході.  
Він відмінно витерплює посуху і не вимагає тіні, а також має антисептичні властивості:

Очисти ісопом мене, і буду я чистий 
(Псалом 50:9а)

Ще одна типова для 
Близького Сходу рослина – 

Daucus carota. Серед її різних 
назв є і поетична – англійці 
називають її «мережива ко-
ролеви Анни», і звичайне –

 дика морква (а в Україні 
звуть ще «жовтою ріпою» або 

«пташиним гніздечком»). 
Його мереживні білі суцвіття-

парасольки складаються з 
безлічі маленьких квіток. І 
в центрі кожного суцвіття 

завжди є одна яскраво-
червона крихітна квіточка, 

яка виростає трохи вище, ніж 
інші: червона крапочка, 
схожа на краплю крові, 

на білосніжному тлі! У цієї 
квіточки немає ніякої 

особливої біологічної функції 
(принаймні, вона невідома). 

Справді, ця рослина – символ 
Євангелія і картина Небес!

здавна їм 
знезаражували 
рани. Мед з 
квітів гісопу – 
один з кращих, 
запашний і 
густий.

І я глянув, і ось серед престолу… стоїть Агнець, 
як заколений… І я бачив, і чув голос багатьох 
Анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і 
число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і 
тисячі тисяч (Об’явлення 5:6а, 11)

Снігопад приносить рослинам і тваринам 
вологу, якій вони потребують, вкриває їх від 
морозу і пронизливого вітру. Так і Господь Своїм 
прощенням захищає нас від гріха. Його любов і 
милосердя зберігають нас так само надійно, як 
сніговий покрив на голих зимових деревах і на 
землі. Наші гріхи поховані Христом. Простіше 
побачити поверхню землі в середині буремного 
снігового шторму, ніж наші гріхи після того, як ми 
отримали Його прощення (Псалом 102:12).

Обмий Ти мене і я стану біліший від снігу  
(Псалом 50:9б).

7

Гісоп лікарський 

Снігопад на перевалі Шипка,  
Болгарія

אזוב

Мережива королеви Анни
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ПЕРЕВІРКА ЗОРУ
Навіть якщо у вас гарний зір, слід регулярно 

перевіряти його, відвідуючи лікаря-окуліста, 
щоб переконатися, що з вашими очима все 
добре. Якщо виникають проблеми – краще 
виявити їх на самому початку, тоді з ними 
буде простіше впоратися.
Але нам потрібно перевіряти не тільки 
фізичний зір, але і духовний. Адже очима 
серця нашого (Послання до ефесян 1:18) ми 
можемо побачити Ісуса (Послання до євреїв 
12:2) і жити, керуючись вірою, а не тільки тим, 
що бачать наші очі (2 Послання до коринтян 
5:7).

Багато людей не помічають велич Христа 
в Його творінні, тому що вони страждають 
особливим видом сліпоти: не здатні бачити 
Божу славу. Той, в кого є любов до Ісуса, 
бачить, як в троянді, в заході Сонця, в легкому 
метелику відображена безмірна краса нашого 
Творця. А якщо людина не знає Христа – то 
як же вона може помітити велич Того, Кого 
самого не хоче помічати?
Подивіться на ці два зображення.  

   Для людини з колірною сліпотою або 
дальтонізмом, яка не розрізняє зелений 
і червоний кольори, вони практично 
ідентичні. Але більшість людей бачать 
в середині картинки праворуч цифру 7. 
Подібним чином, людина, що вірить в 
Христа, може бачити і в усьому, що нас 
оточує, і в Біблії славу свого Господа. А той, у 
кого немає віри, не розпізнає її (2 Послання 
до коринтян 4:4). І якщо невіруючому не 
підказати, що він є духовно сліпим, він так 
ніколи і не дізнається слави Христа – ні 
зараз, ні в вічності. І це страшно.

Отже прийшов час перевірити духовний 
зір. Чи бачите ви відображення слави Христа 
в світі навколо себе, і чи радієте з того, що 
бачите? Добре, якщо так. А тепер запитайте 
себе: «Чи бачу я славу Ісуса в Його смерті 
на хресті, якою Він захистив мене від гріха і 
смерті?» Якщо ваша відповідь «так», для вас 
існує і хороша новина: Ісус Христос не тільки 
помер на хресті за наші гріхи – Він воскрес, 
постав із мертвих, вознісся на Небеса, і 
посилає в світ Святого Духа, щоб лікувати 
людей від духовної сліпоти.

Тепер кожен має можливість зробитися 
духовно зрячим. Для цього потрібно 
впустити Ісуса Христа в своє життя, почати 
вірити в Нього і визнавати перед Ним свої 
гріхи (Євангеліє від Івана 1:12, Послання до 
римлян 2:4).

Чи можете ви відрізнити червоний та зелений кольори? 
Бачите цифру 7 на малюнку праворуч?

Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих 
себе (2 Послання до коринтян 13:5а).
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