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Під час розгляду справ у суді, перш ніж винести рішення про вину чи 

невинуватість людини, слухаються свідчення багатьох  людей.  Вони звуться свідками. 

Свідок – це особа, котра розповідає про те,  що вона сама бачила, чула, знає чи в що 

вірить. Свідок присягається говорити тільки правду і повинен завжди казати правду. 

Від того чи свідок говорить правду може залежати людське життя.   

Християни також є свідками, але свідками особливими, Божими.  Своїми словами 

та щоденним побожним життям  вони свідчать про Бога. Зокрема, вони роблять це, 

спілкуючись зі своїми друзями, приятелями і знайомими та незнайомими.  Вони також 

можуть це робити, промовляючи християнський Символ віри.  У ньому йдеться про 

віру в Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, яка цілковито змінює наше життя, а 

також про наші слова і вчинки, котрі є добрими в Божих очах.  

Символ віри – це викладене письмово твердження про те, в що ми, як християни і 

діти Божі віримо, навчаємо і сповідуємо.  Робити це – необхідна  річ для нашого 

спасіння. Апостол Павло каже: «серцем віруємо для праведності, а вустами сповідуємо 

для спасіння». (Римлян 10:10). Церква навчає трьох Символів віри – Апостольського, 

Нікейського та Афанасіївського. Усі вони містять єдине вчення про Триєдиного Бога, 

яке міститься у Біблії – Слові Божім з тією різницею, що перший є найкоротшим 

викладом Християнської віри, а два інші – ширшим. 

Символ віри має велике значення для християн. На це є дві важливі причини. 

Перша та, що він допомагає нам пам’ятати короткий виклад нашої віри. Нам 

доводиться свідчити про свою віру іншим людям. Інколи це буває нелегко. Чимало 

християн добре знають, що каже Біблія, але ж вони не можуть цитувати іншим цілу 

Біблію повністю, намагаючись донести до них те, що стосується нашої віри в Бога. 

Символ віри доволі  короткий і легко вивчається напам’ять. Він є чудовою відповіддю 

на питання: «В що ви вірите стосовно Бога?» 

Друга причина важливого значення  Символу віри для християн така: ми 

тішимось і радіємо, збираючись разом на Службу Божу і сповідаючи свою віру.  

Спільне поклоніння Богові – це час, коли ми разом дякуємо Йому за все, що Він зробив 

для нас.  

Під час богослужіння наші голоси зливаються воєдино для спільного 

промовляння Символу віри. Це свідчить про нас, як християн, дещо важливе. Ми 

знаємо, що ми поєднані однією і тією ж вірою. Бог вчинив нас однією сім’єю.  У нас 

той самий Символ віри – та сама віра в Бога.  Щоб засвідчити це, ми всі разом 

промовляємо Символ віри.  

 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Хто такий свідок? 

2. Як свідок повинен свідчити? 

3. Про що і про кого свідчать іншим людям християни? 

4. Що каже апостол Павло про свідчення віри в Ісуса Христа? 

5. Що таке Символ віри? 

6. Яке він має значення для нас? 

7. Назвіть три Символи віри, які використовуються в Церкві. 

8. Вивчіть напам’ять Символ віри. 


