
Твоє Творіння

МУЗИКА СФЕР

прославляє Христа-Творця

Коли дивлюсь на мерехтливі зорі,
Там, де горять світи, не знані нам,
Де сонце й місяць в небесах просторих
Пливуть в тиші, подібно кораблям, –
Тоді, Господь, мій дух співа Тобі:
«Великий Ти! Великий Ти!»

(Гімн «How Great Thou Art»,
слова Карла Густава Боберга)

Ерида — карликова планета, 
розташована далі від Землі, 
ніж Плутон.

Церера — карликова планета 
у поясі астероїдів між орбітами 

Марса та Юпитера.

Впродовж історії людства знання 
людей про світ, у якому ми живе-
мо, постійно розширювалися. 
Зараз нам відомо, що Ісус створив 
численні світи, в яких навіть га-
лактики та скупчення галактик — 
лише малесенькі деталі 
загальної картини!
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Original nine planets – Dan Bruton / MidnightKite
Small rocky planets—Dan Bruton / MidnightKite
New Horizons approaching Pluto – NASA
Pluto – Jcpag2012 CC BY-SA 4.0
New Horizons – NASA

Допоможи «Новим обріям» 
досягти Плутона

Рухайся з числа на число, кожного 
разу додаючи 3 до попереднього.

   Якщо уявити Сонце як надувний м'яч 
розміром один метр у діаметрі, то Плутон у 
цьому масштабі виглядатиме ледь помітною 
піщинкою. А перебуватиме він від світила на 
відстані чотирьох кілометрів.

У вихідний день прогуляйтеся всією сім'єю 
на таку відстань. Навіть за такого зменшення 
це зовсім не близька відстань – особливо для 
маленьких дітей. Постарайтеся уявити: якщо 
з такої відстані ви спробуєте розглянути м'яч, 
що зображає Сонце, чи це вийде без 
бінокля? Це допоможе вам краще зрозуміти, 
наскільки далекий Плутон від Сонця.

Повертаючись з прогулянки, обговорить 
перші 12 віршів Псалма 138. Чи є в світі таке 
місце, де відсутній Бог? Лякають чи 
підбадьорюють вас слова псалма (чи і те, і 
інше)? Якщо Бог повсюди, то яка ми можемо 
наблизитися до Нього, «підійти ближче»?

Вдома прочитайте уривок Євангелія від 
Івана, розділ 3, вірши 1-21.

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї

Наскільки велика Сонячна система?

Всі слова, використані в кросворді, 
є в журналі «Творець» № 79

За горизонталлю:
3. Поки _____ робить три оберти 
   навкруги Сонця, Плутон робить два.
5. _____ – найбільший супутник Плутона.
7. «А _____ Твоя, Боже, до висот 
   сягає…» (Псалом 70:19, НПУ).
8. 14 липня 2015 року космічна станція 
   «Нові _____» пролетіла повз Плутон.
9. У музиці співвідношення 3:2 
   називається _____.
10. У 2006 році астрономи вирішили, 
   що Плутон – це не _____.
11. Лід на поверхні Плутона – це замер-
злі гази: ____, метан і оксид вуглецю.

За вертикаллю:
1. Ім'я дівчинки, що придумала Плутону 
   назву, було _____.

2. Спостерігаючи досконалість створеного Богом всесвіту, давні 
   філософи говорили про нього: «_____ сфер».
4. Боже _____ означає, що нашому Творцеві відомо все в світі.
6. _____ Плутона складається з речовин, що випаровуються 
   з його поверхні.
7. В майбутньому станція, що досліджувала Плутон, 
   піде в міжзоряний _____.
9. Вважається, що Плутон складається з каміння і льоду, як і _____.

Відповіді на кросворд з журналу 
«Твоє Творіння» № 78
За горизонталлю: 3. тіло 
4. мозок 6. голодування
За вертикаллю: 1. діабет 
2. метаболізм 4. милосердя 
5. козлятник 6. гормон 
7. цукор 8. калорія 9. інсулін 


