
Твоє Творіння

CВІТ ТА ЙОГО ЗОБРАЖЕННЯ
Відсвіт Божої слави  

в природі та мистецтві

Особистість, характер художника 
проявляється в його творах.

Французький художник Клод Моне часто зображав природу. Його пей-
зажі (відображення природи, яка сама відображає славу свого Творця) 
насичені кольором, виглядають заспокійливими. Дитинство художника 
було щасливим, і це відбилося на його мистецтві

Іспанський художник Пабло Пікассо гостро переживав непро-
сті й нерідко страшні події ХХ століття з його двома світовими 
війнами. Тому багато його робот справляють безрадісне, похмуре, 
тривожне враження, навіть якщо зображують найпростіші речі – 
як от на цьому натюрморті.

Усе у світі оповідає про нашого  
Творця, найвеличнішого Майстра  

та Художника. Про які якості Господа 
ми можемо дізнатися з цієї світлини?

У природі немає нічого випадко-
вого та несуттєвого. Найменше  
з Божих творінь може розпові-
сти нам про красу задума Ісуса.
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Кросворд
За горизонталлю:

2. _______ не згадується в Біблії, але й він свідчить про славу 
Творця, що створив його таким незвичним.
3. _________ створений Богом і підкоряється Його волі й 
законам.
4. Уся _______ свідчить про славу Божу.
5. Словом Господнім учинене ______, а подихом уст Його все 
його військо. (Псалом 32:6).
7. Господь – наш _________.
9. _____ не протирічить Біблії, і між Богом та існуючим світом 
протиріч немає.

За вертикаллю:

1. ____ якою світ розповідає про вічну славу Бога, єдина для 
Всесвіту.
3. Наш світ – це матеріальне _________ і доказ краси та величі 
Христа.
4. Наш Всесвіт схожий на ______ з безліччю кімнат і залів, що 
їх ми не втомлюємося досліджувати.
6. І _____ сталося тілом, і перебувало між нами (Євангелія від 
Івана 1:14).
8. У Біблії та Творіння є головна спільна ____: вони прослав-
ляють Бога і надихають нас служити Йому.

Яка людина живе  
в цій кімнаті?

- акуратна
- неохайна
- хлопчик
- дівчинка

Чи можете ви відгадати, чим 
цікавиться  
ця людина?

____________________
____________________
____________________
____________________

Яка людина живе  
в цій кімнаті?

- акуратна
- неохайна
- хлопчик
- дівчинка

Чи можете ви відгадати, чим 
цікавиться  
ця людина?

____________________
____________________
____________________
____________________

Сходіть всі разом на прогулянку в ліс або поле, підніміться на 
гору, прогуляйтеся по березі моря або річки... або просто вийдіть 
у свій двір чи в найближчий сквер. Постарайтеся хвилин 10 
провести в тиші. Не розмовляйте, постійте тихо і поспостерігай-
те за навколишньою природою. Додайте всі свої п’ять почуттів 
(Псалом 45:10). А потім обговоріть все, що ви чули, бачили, 
відчували під час свого маленького походу, всі запахи, всі відчут-
тя. Подумайте, що ці ваші враження говорять про Творця світу 
навколо нас. Адже характер Творця відбивається в Його творінні 
(Послання до римлян 1:20).
Запишіть свої спостереження та зроблені вами висновки.  
Прочитайте разом Псалом 103.
Спробуйте проводити такі маленькі дослідження кожного разу, 
коли кудись йдете або їдете.

Заняття для всієї сім’ї
ДОСЛІДЖЕННЯ СЛАВИ БОЖОЇ

Деякі слова, якими ми можемо визначити Бога:

прекрасний
турботливий
творчий
славний
великий
милосердний
святий
лагідний
щедрий
таємничий
суворий

організований
вірний
схильний про-
щати
трепетний
веселий
добрий
живий
люблячий
чудовий
всемогутній

ніжний
мудрий
всеосяжний
повновладний
милостивий
всезнаючий
творчий
самодостатній

Усі слова, що використані в кросворді,  
є в тексті журналу «Творець» № 70


