
І побачив Бог 
усе, що сотворив: 
і воно було дуже 
добре.
Бут 1, 31

Назва кросворду

Почавши з «У», рухай-
ся за го динниковою стріл-
кою перестрибуючи однако-
ву (відгадай яку) кількість 
літер чи знаків. Пройшов-
ши по колу тричі, прочита-
єш важливі слова. Впиши їх 
у клітинки внизу.

 ■ Чому ми називаємо Бога Отця Вседержителем? 

 ■ Напиши по три Божі творіння живої і неживої природи, 
які тобі найбільше подобаються.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Молитва
Дякую, Боже, 
за прекрасний світ!

Подумай і розгадай

Початок
Першу літеру з назви кожного малюнка впиши у клітинки 
і прочитай фразу.

2 Бог сотворив також світ невидимий — силу-силенну 
ангелів. Вони повсякчас служать Богові на небі та допо-
магають нам, людям, хоч ми цього й не бачимо.

Але ж цікаво все придумав Бог!У «Символі віри» ми визнаємо свою віру в першу Осо-
бу Пресвятої Тройці — у Бога Отця. 

Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, 
Творця неба і землі, і всього видимого 
і невидимого.

Ці слова переносять нас ген-ген на сам початок, коли 
ще не було зовсім нічого, але був Бог. Бога ніхто ніко-
ли не створював. Це Він усе сотворив. З цього почина-
ється наша віра. 

Творець і Вседержитель
Бог усе сотворив з любов’ю, усьому дав 
життя і все держить, тобто тримає у сво-
їй опіці. Тому ми називаємо Його Твор-
цем і Вседержителем. Бог сотворив цей 
прекрасний світ для нас. Він хоче, щоб 
ми милувалися його красою та раділи. 

Бачимо, не бачимо — віримо
Бог сотворив навколишній — видимий — світ: небо 
і зорі, гори, ліси і луги, де ростуть прекрасні рослини, 
водяться різні тварини і щебечуть пташки, ріки, моря 
та океани, де плавають риби. 

І все своє творіння Бог довірив людям, яких сотворив 
на свій образ і свою подобу.

ВІРИМО В БОГА ОТЦЯ
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