
1.Твој задатк је да својим речима напишеш како разумеш Први и Други члан Символа вере или Верујем!

I. Верујем у једног Бога Оца, Сведржитеља,Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

II. И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих 

векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног а не створеног

јединосуштном Оцу, кроз Кога је све постало;

_________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Зашто се Символ Вере зове и Верујем?

    ______________________________________________________________________________________

3. Да ли се Символ Вере може повезати са данима  Божијег стварања? Ако може објасни како?

__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Твој задатак је да испод сваког броја напишеш шта је то Бог створио, а у броју шест треба и да 

нацрташ Божје стварање. Затим уживај у бојењу!

       

________________           ________________         _______________

     

_________________         _________________       _________________

Твој задатк је да својим речима напишеш како разумеш Први и Други члан Символа вере или Верујем!

Верујем у једног Бога Оца, Сведржитеља,Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

еднога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих 

векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног а не створеног

јединосуштном Оцу, кроз Кога је све постало; 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

зове и Верујем? 

______________________________________________________________________________________

3. Да ли се Символ Вере може повезати са данима  Божијег стварања? Ако може објасни како?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Твој задатак је да испод сваког броја напишеш шта је то Бог створио, а у броју шест треба и да 

уживај у бојењу! 

                                 

________________           ________________         _______________ 

                      

_________________         _________________       _________________ 

Твој задатк је да својим речима напишеш како разумеш Први и Други члан Символа вере или Верујем! 

Верујем у једног Бога Оца, Сведржитеља,Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

еднога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих 

векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног а не створеног, 

__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Да ли се Символ Вере може повезати са данима  Божијег стварања? Ако може објасни како? 

________________________________

__________________________________________________________________________________________  

Твој задатак је да испод сваког броја напишеш шта је то Бог створио, а у броју шест треба и да 

                                        

 


