
3 ВІРИМО В ІСУСА ХРИСТА І знову прийде…
Закінчивши свою місію на землі, Ісус вознісся на Небо, 
повернувся до свого Отця. Але Він знову прийде у сла-
ві і все перемінить, а Його Царству не буде кінця. Тому 
стараймося завжди вибирати добро, а не зло, вибирати 
Бога і любов, а не гріх. 

Спаситель, або Спас — 
Той, що спасає. Ми, хри-
стияни, визнаємо, що Ісус 
Христос є Спасителем сві-
ту.

Служити  —  це  бути  від-
даним,  вірним  комусь  чи 
якійсь  справі.  Ісус  Хри-
стос,  будучи  вірним  своє-
му Отцеві, віддано служив 
людям, навчав їх, оздоров-
лював тощо.

З’єднай лінією початок і кінець висловлювання.

Подумай і розгадай

Ім’я

Після того, як перші люди, Адам і Єва, не послухались 
Бога, згрішили, Він пообіцяв, що пошле на землю Спа-
сителя. А Бог завжди виконує свої обіцянки!

У наступній частині «Символу віри» ми визнаємо віру 
в другу Особу Пресвятої Тройці — Ісуса Христа, Сина 
Божого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Бо-
жого, єдинородного, від Отця, родженого 
перед усіма віками; світло від світла, Бога 
істинного від Бога істинного, родженого, не-
сотвореного, єдиносущного з Отцем, що че-
рез Нього все сталося... (продовження в додатку)

З нами Бог!
Ми віримо, що, виконуючи волю свого 
Небесного Отця, Ісус прийшов на зем-
лю і народився як людина. Бог вибрав 
для свого Сина Ісуса найкращу маму — 
Пречисту Діву Марію. Ісус прийшов, 
щоб показати дорогу до свого Отця. Щоб 

після того, як людина відвернулася від Бога, образи-
ла Його своїми недобрими вчинками, гріхами, знову 
показати їй дорогу до Неба. 

Чого навчив нас Ісус?
Ісус, Божий Син, хотів, щоб люди якомога більше 
дізна лися про Його Отця. Тому Він навчав людей, слу-
жив їм, відкриваючи Божу любов і Боже милосердя. 
А своєю смертю на хресті і своїм славним воскресін-
ням Він показав, що навіть смерть не страшна, якщо 
людина з Богом. 

Отець послав 
Сина — Спаса світу
1 Йо 4, 14

Молитва
Дякую, Боже, 
Спаси нас, Ісусе, 
Сину Божий.

Впиши, за напрямом стрілочок, слова-відповіді у клітинки.

Якщо правильно розгадаєш і впишеш, то з літер, які будуть 
у кружечках, прочитаєш дороге ім’я.

А1 Його святкуємо 7 січня
А2 Читай «навпаки»: анидір
Б1 По ній у нашому тілі тече кров
Б2 Пахуча солодка ягода
В1 Дрібна хижа тваринка. «Любить» курей
В2 «Оселя» курей
Г1 Ним запалюємо
Г2 Перший місяць року

Ісус Христос — 

Пречиста Діва Марія — 

це Спаситель, якого Бог пообіцяв людям.

це мама Ісуса Христа.

Бог Син — 

це Друга Особа Божа.



НІКЕЙСЬКО-ЦАРГОРОДСЬКИЙ СИМВОЛ ВІРИ
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя,  
Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, 
єдинородного, від Отця родженого  
перед усіма віками.

Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, 
родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем,  
що через Нього все сталося.

Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов 
із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви,  
і став чоловіком.

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, 
і був похований.

І воскрес у третій день, згідно з Писанням.

І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, 
а Його царству не буде кінця.

І в Духа Святого, Господа животворящого,  
що від Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином 
рівнопоклоняємий і рівнославимий,  
що говорив через пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.

Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.

Очікую воскресіння мертвих  
і життя майбутнього віку.

Амінь.


