
Подумай і розгадайБОГ ПРИЙМАЄ НАС  
ЯК СВОЇХ ДІТЕЙ

Під час хрещення Ісуса трапилась незвичайна і дуже 
важлива подія: об’явилася, тобто виявила своє існу-
вання Пресвята Тройця – один Бог у Трьох Особах. Бог, 
у якого ми віримо.

Як народилася Церква
Перед своїм вознесінням на Небо Ісус 
доручив апостолам розповідати людям 
Добру Новину про Бога і хрестити їх 
в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Так 
народилася Церква – спільнота христи-
ян, учнів Ісуса Христа. 

Завжди з Богом!
Ісус, наш Учитель, подбав про те, щоб ми могли 
щасливо жити і зростати у вірі. Він установив святі 
таїнства, а Церква їх уділяє, тобто передає нам. Пер-
ше таїнство – це Хрещення. У Хрещенні ми єднаємо-
ся з нашим Спасителем, стаємо християнами, чле-
нами Його святої Церкви, яка веде нас до спасіння.

Святі таїнства — це такі 
дії, видимі знаки, через 
які Бог передає нам свою 
невидиму благодать. Їх 
установив та передав цер-
кві Ісус Христос. 

Спільнота — це об’єднан-
ня людей, у яких спільні 
цінності. У християн такою 
цінністю є віра в Ісуса Хри-
ста. 

Коли виявила своє існування Пресвята Тройця? 

У Хрещенні ми єднаємося з                          , стаємо

 ■ Розгадай ребус і прочитай фразу.

 ■ Із частин слів, які є в кожній парі дзвіночків, з’єднаних пря-
мою лінією, склади 4 прикметники, якими можна охарак-
теризувати Бога. Тільки спершу визнач, яка частина буде  
першою. 
А з літер, що є на прямих лініях, склади ще одне слово. Ува-
га! Першою слід виписувати літеру, яка є ближче до складу, 
з якого починається слово, а потім ту, що є біля його закін-
чення. Починай від дзвіночка, на який вказує стрілка, і рухай-
ся за годинниковою стрілкою.

Всі бо ви, що у 
Христа хрестилися, 
у Христа 
одягнулися.
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Чи знаєш ім’я священника, який тебе 
хрестив? Запитай у батьків.

Молитва
Хочу завжди бути 
Твоєю доброю 
дитиною, Боже!
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