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Прості біблійні істини для дітей у формі запитання-відповідь. Біблія – це 
Слово Боже; вона розповідає нам про те, про що ніяка друга книга не може 

нам розповісти: що нам потрібно знати про Бога, себе та вічність. 
 
 

Дитячий Катехізис 
 

1. Хто тебе створив? – Бог. 
2. Хто тебе відкупив? – Ісус Христос. 
3. Хто тебе освячує? – Дух Святий. 
4. З чого ти створений? – З пороху земного. 
5. Чому це тебе навчає? – Бути смиренним та пам'ятати про смерть. 
6. Для чого ти створений? – Щоб служити Богові. 
7. Як ти повинен служити Богові? – Дотримуватися Його заповідей і довірятися Йому; 
читати, слухати, молитися, хвалити і т. д. 
8. Про що головне ти повинен пам'ятати в дні свого юнацтва? – Про свого Творця та 
Відкупителя. 
9. У чому  твоє найвище щастя? – У радісному спілкуванні з Богом. 
10. Чого головного потребує від тебе Бог? – Вірити в Нього і слухатися Його. 
11. Що є правилом твоєї віри та послуху? – Святе Письмо. 
12. Де воно записане? – У Старому та Новому Заповітах. 
13. Із чого починається та чим закінчується Старий Заповіт? – Він починається з книги 
Буття, та закінчується книгою пророка Малахії. 
14. Із чого починається та чим закінчується Новий Заповіт? – Він починається з 
Євангелія від Матвія, та закінчується Відкриттям Івана Богослова. 
15. Чи є Біблія найкращою в світі книгою ? – Так. 
16. А чому? – Тому, що автор Біблії – Бог, Ним продиктовані її слова. 
17. Чи  повинен ти  постійно навчатися читати та розуміти їх? – Так. 
18. Який є Бог? –  Він є Дух. 
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19. Що таке дух? – Дух – це невидиме єство, яке не складається з тіла та крові, як ми. 
20. Чи існують ще духи крім Бога? – Так. 
21. Хто вони? – Ангели та душі людей. 
22. Чим вони відрізняються від Бога? – Ангели та душі людей – це тільки обмежені та 
створені духи; Бог же є необмеженим та нествореним Духом. 
23. Чи є у Бога початок? – Ні. 
24. Чи буде у Нього кінець? – Ні. 
25. Чи є Він від віку до віку? – Так. 
26. Чи був початок у ангелів та душ людських? – Так. 
27. Хто дав їм початок? – Бог. 
28. Чи буде у них кінець? – Ні. 
29. Чи  є Бог набагато славнішим, ніж ми можемо уявити? – Так. 
30. Скільки існує богів? – Тільки один. 
31. Скільки осіб має Бог? – Три. 
32. Хто вони? – Отець, Син та Дух Святий. 
33. Чи є вони єдиними в сутності? – Так. 
34. Чи був початок світу? – Так. 
35. Хто створив світ? – Бог. 
36. З чого Він створив його? – З нічого. 
37. Як Він його створив? – Словом сили Своєї. 
38. За який час Він створив його? – За шість днів. 
39. Яким Він створив все? – Все створив Він вельми добре. 
40. Котрого дня був створений чоловік? – Шостого дня. 
41. Що робив Бог сьомого дня? – Він відпочив від усієї праці Своєї та освятив Суботу 
для Себе. 
42. Хто був на світі найпершим чоловіком та найпершою жінкою? – Адам і Єва. 
43. В якому стані вони були створені? – У святому та щасливому стані. 
44. Чи були вони вільними від усякого гріха та нещастя? – Так. 
45. Чи залишилися вони в такому стані? – Ні. 
46. Як вони відпали від нього? – Порушивши заповіт із Богом. 
47. Скільки заповітів уклав Бог з людиною? – Два. 
48. Які вони? – Заповіт вчинків та заповіт благодаті. 
49. Із ким Він уклав заповіт вчинків? – Із нашими прабатьками – Адамом та Євою. 
50. Чи був він укладений тільки на їхнє ім'я? – Ні, не на їхнє ім'я, але на ім'я всіх їх 
нащадків. 
51. Із ким Бог уклав заповіт благодаті? – З Христом, на ім'я вибраних. 
52. Хто ці вибрані? – Це ті, кого Бог вибрав від усієї вічності та віддав Христу, щоб 
відкупити їх від гніву. 
53. Чому перший заповіт був названий заповітом вчинків? – Тому, що умовою були 
вчинки, або послух. 
54. Якого послуху Він потребував? – Досконалого послуху. 
55. Чому він названий заповітом життя? – Тому, що життя було обіцяне в нагороду за  
його дотримання . 
56. Яке життя він обіцяв? – Життя тимчасове, духовне та вічне. 
57. Яке покарання загрожувало за порушення цього заповіту? – Смерть, тому що Бог 
сказав: “бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!”. 
58. Що це була за смерть? – Смерть тимчасова, духовна та вічна. 
59. Що таке тимчасова смерть? – Відділення душі від тіла. 
60. Що таке духовна смерть? – Відділення душі від Бога. 
61. Що таке вічна смерть? – Відділення і душі, і тіла від Бога навіки. 
62. Чи дотримали наші прабатьки заповіт вчинків? – Ні. 
63. Як вони порушили його? – Скуштувавши забороненого плоду. 
64. Хто заборонив їм куштувати його? – Бог. 
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65. Хто звабив їх скуштувати його? – Диявол. 
66. Чи був цей вчинок великим гріхом? – Так. 
67. Чому? – Тому, що, поступивши так, вони не послухалися Бога, згрішили проти 
самого яскравого світла, проявили невдячність Богу, були незадоволені своїм станом та 
повірили дияволові, а не Богу. 
68. Чи накликали цим наші прабатьки та всі їхні нащадки покарання першого заповіту? 
– Так. 
69. Чи вмерли вони того ж дня, якого скуштували заборонений плід? – Вони вмерли 
духовно того ж дня, а ще стали підлеглі тимчасовій та вічній смерті. 
70. Чи втратили вони велике щастя через гріхопадіння? – Так. 
71. Що вони втратили? – Вони втратили образ Божий та спілкування з Ним. 
72. Що мається на увазі під образом Божим, котрий вони втратили? – Та святість, та 
чистота, які були закладені в їх природу через творіння, які також називаються початковою 
праведністю. 
73. Що мається на увазі під тим спілкуванням з Богом, яке вони втратили? – Ті приємні 
розмови та спілкування, які наші прабатьки мали з Богом до гріхопадіння. 
74. Чи можливо якимось чином поновити ці великі благословення? – Так, через Ісуса 
Христа. 
75. Чи зазнаєш ти всі ті утрати та нещастя, які Адам накликав на себе через 
гріхопадіння? – Так. 
76. В якому стані народжується тепер людина? – В стані гріха та нещастя. 
77. Ти приніс який-небудь гріх з собою в світ? – Так. 
78. Як він називається? – Первородний гріх. 
79. Що це за гріх? – Це гріх, який мої батьки передали мені від Адама. 
80. Ти винен в цьому гріху і зіпсований ним? – Так. 
81. Твоя природа зіпсована та заплямована ним? – Так. 
82. Як ти дізнаєшся про це? – Я відчуваю, що моє серце природно  не схильне до 
добра, але прихильне до зла. 
83. Який ще гріх є в тебе, крім первородного? – В мене ще є вчинений гріх. 
84. Що таке вчинений гріх? – Це гріх, який я вчиняю щоденно в думках, словах та 
вчинках. 
85. Чи є первородний гріх джерелом всього вчиненого гріха? – Так. 
86. Чи став ти як грішним, так і нещасним через гріхопадіння? – Так. 
87. Які страждання принесло нам гріхопадіння? – Вони потрійні: тимчасові, духовні та 
вічні. 
88. Які страждання є тимчасовими? – Це тілесні недуги та хвороби. 
89. Які вони є? – Такі  як, голод, війни, епідемії, злидні, ганьба, хвороби та, нарешті, 
пута смерті. 
90. Які духовні страждання ми зазнаємо через гріхопадіння? – Ними є злидні та недуги 
душі. 
91. Які вони є? – Такі як втрата образу Божого та спілкування з Ним, осліплення 
розуму, жорстокість, спалене сумління, слабість пам'яті і т. д. 
92. Яким вічним стражданням ми підлягаємо? – Пекельним мукам після смерті, котрим 
не буде кінця. 
93. Чи є вихід для загиблої людини, яка порушила перший заповіт? – Так. 
94. Чи вступив Бог для нас в який-небудь інший заповіт? – Так. 
95. Як він називається? – Заповіт благодаті. 
96. Чому він так називається? – Тому що все обіцяне в ньому є даром Божим, навіть і 
сама віра, без якої ми не можемо мати участі в Христі та благах цього заповіту. 
97. Чи цей заповіт набагато переважає першого? – Так. 
98. Чи допускав перший заповіт посередника? – Ні. 
99. Чи допускав він до покаяння, та чи обіцяв він прощення гріхів? – Ні. 
100. Чи заповіт благодаті це все допускає? – Так. 
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101. Чи можна зламати або відмінити заповіт благодаті через наші гріхи, як заповіт 
вчинків? – Ні. 
102. Чи слугує це для нас спонуканням до гріха? – Ні, але спонукає до святості, тому що 
нам не можна грішити через подостаток благодаті. 
103. Чому заповіт благодаті такий твердий та непорушний? – Тому, що він має 
Посередника та Поручителя, Котрий відповідає за нас. 
104. Хто забезпечив такий благородний вихід для нас? – Бог. 
105. Що підштовхнуло Його це вчинити ? – Його власна вільна воля та благодать. 
106. Чи людина в занепалому стані заслуговувала щось від руки Божої? – Нічого, крім 
гніву за свої гріхи. 
107. Як ти думаєш отримати прощення гріхів? – Через Ісуса Христа, Поручителя за 
загиблих грішників. 
108. Чи пробачить Бог твої гріхи без задоволення Своєї справедливості? – Ні. 
109. Чи в силі ти задовільнити справедливість Божу за свій гріх? – Ні. 
110. Чи згідний Бог прийняти задоволення від когось іншого замість тебе? – Так. 
111. Хто може і бажає принести це задоволення замість нас? – Ісус Христос і може, і 
бажає. 
112. Хто  зміг це зробити крім Нього? – Ніхто. 
113. А чому? – Тому, що ніхто, крім Нього, не зміг перенести безмежний гнів. 
114. Хто такий Ісус Христос? – Він – вічний Син Божий, та друга Особа славної Трійці. 
115. Чи є у Бога інші, крім нашого Господа Ісуса Христа, які називаються Його синами? 
– Так. 
116. Хто вони? – Ангели та віруючі. 
117. Чи є між ними та Христом величезна різниця? – Так. 
118. Як ангели є синами Божими? – Безпосередньо через творіння; в цьому плані Адам 
називається сином Божим. 
119. Як віруючі є синами Божими? – Через відродження та усиновлення. 
120. Як Христос являється Сином Божим? – Через вічний рід, і тому Він називається 
Його Єдиним Сином. 
121. Що Христос зробив для пропащих грішників? – Він узяв на Себе бути 
Посередником між Богом та ними. 
122. Кого Він відкупляє? – Вибраних. 
123. Від чого Він їх відкупляє? – Від гріха та пекла. 
124. Як Христос виконав Свою роботу? – Він узяв на Себе нашу природу та пролив за 
нас Свою дорогоцінну кров. 
125. Скільки природ є у Христа? – Дві. 
126. Які вони? – Природа Бога та природа людини. 
127. Чому належало нашому Відкупителю бути і Богом, і людиною? – Він був людиною, 
щоб умерти за нас та Богом, щоб перемогти смерть. 
128. Чи мав Він завжди ці дві природи? – Ні. 
129. Чи  був Він Богом від вічності? – Так. 
130. Чи не був Він людиною від вічності? – Ні. 
131. Коли Він став людиною? – В повноті часу, коли берло було забране від Юди. 
132. Чи залишиться Він назавжди і Богом, і людиною? – Так. 
133. Як Він став людиною? – Взявши на Себе правдиве тіло та душу. 
134. Від кого Він народився? – Від діви Марії. 
135. Чи був у Нього земний батько? – Ні. 
136. А як же Він був зачатий? – Силою Духа Святого. 
137. Чому Він був зачатий саме так? – Щоб бути вільним від первородного гріха. 
138. Чи був у Нього який-небудь гріх або опоганення? – Ні. 
139. Де Він народився? – У Віфлеємі. 
140. Від якого коліна Він походить? – Від коліна Юдиного. 
141. З якої сім'ї? – Із сім'ї Давида. 
142. У яких умовах  народився Христос? – У тяжких умовах. 
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143. У чому вони полягали?  – Він народився від бідної жінки, у хліву, де Його поклали 
в ясла. 
144. Чи жив Він смиренно в цьому світі? – Так. 
145. Заради чого Він робив це все? – Заради нас. 
146. Чи прийняв Він на Себе слабості нашої природи? – Так ті, які були безгрішні та 
звичайні. 
147. Які вони? – Горе, втома, голод, спрага, сон, піт, кровотеча і т.д. 
148. Чому Він прийняв все це на Себе? – Щоб бути спроможним більше співчувати нам 
у біді. 
149. Чому нашого Відкупителя назвали Ісусом? – Тому, що Він спасає людей Своїх від 
їх гріхів. 
150. Чому Його назвали Христом? – Тому, що Він був призначеним та посвяченим на 
Своє служіння Посередника. 
151. На скільки служінь Він був призначений? – На три. 
152. Які вони? – Служіння пророка, священика та царя. 
153. Чи потребуєш ти Заступника зі всіма цими служіннями? – Так. 
154. Чому потрібно було заступницькому служінню Христа мати три види? – Щоб 
відповідати трьом видам нашого духовного убозтва. 
155. Яким саме? – Темноті, вині та неволі. 
156. Чому тобі потрібний Христос як Пророк? – Щоб навчати та вилікувати мене від 
невігластва. 
157. Чому тобі потрібний Христос як Священик? – Щоб загладити мою провину та 
заступатися перед Богом за мене. 
158. Чому тобі потрібний Христос як Цар? – Щоб звільнити мене від неволі та керувати 
мною за допомогою Своїх законів. 
159. Як Христос виліковує наше невігластво? – Своїм Словом та Духом, навчаючим нас. 
160. Як Він загладив нашу провину? – Своєю смертю та принесенням жертви за нас на 
хресті. 
161. Як Він звільняє нас із неволі? – Силою Своєю, творячи в нас навернення та 
освячення. 
162. Якою смертю вмер за нас Христос? – Смертю хресною. 
163. Що це була за смерть? – Проклята, ганебна та болісна. 
164. З якою метою Він помер? – Щоб бути благословенною жертвою, задовольнити 
справедливість за гріх та примирити нас і з Богом. 
165. Яку жертву Христос приніс за нас? – Самого Себе. 
166.  Він приніс Свою душу, чи тіло? – Він приніс і душу, і тіло. 
167. Чи тільки  гнів людей та демонів  Він перетерпів за нас? – Він також перетерпів 
гнів Божий. 
168. Чи тільки тілесно страждав Він за нас ? – Він також страждав душею. 
169. Де Він страждав особливо? – У саду Гефсиманському та на хресті. 
170. Звідки ти знаєш, що Він страждав там душею? – Його піт був як краплі крови; 
також із слів, які Він тоді промовив. 
171. Чи була справедливість Божа повністю задоволена тим, що Христос переніс за 
Своїх людей? – Так. 
172. Тоді Бог більше не буде вимагати задоволення за них? – Ні. 
173. Звідки ти це знаєш? – Христос сказав на хресті: “Звершилось!”, і затим віддав духа; 
а опісля устав із гробу. 
174. Що сталося з Христом після того, як Він помер? – Його тіло було поховане у гробі, 
а душа пішла в рай. 
175. Чи продовжувався союз між двома природами Христовими, незважаючи на смерть? 
– Так. 
176. Чи довго Він залишався мертвим? – Ні. 
177. Коли Він воскрес із гробу? – На третій день після смерті. 
178. Котрий це був день тижня? – Це був перший день тижня, тому його і називають 
Господнім днем. 
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179. Чи була тоді Субота перенесена з сьомого дня тижня на перший – неділю? – Так. 
180. Чому сталася ця переміна? – На честь нашого Відкупителя та щоб ми постійно 
пам'ятали про Його славне воскресіння і перемогу над усіма Його та нашими ворогами. 
181. Хто є ці вороги? – Диявол, світ, гріх, смерть та пекло. 
182. Чи побачив Христос тління в гробу? – Ні. 
183. Чому це так було? – Тому, що Він був без гріха. 
184. Чиєю силою Він воскрес? – Силою Його Божества. 
185. Чому Він воскрес? – Щоб показати, що правосуддя повністю задоволене, а Його 
вороги – вповні переможені. 
186. Скільки часу Христос залишався на землі по воскресінні? – Сорок днів. 
187. Чим Він займався протягом цього часу? – Він утверджував апостолів та навчав їх 
про Царство Боже. 
188. Що Він зробив після цього? – Вознісся на небо. 
189. Де Він там сидить? – Праворуч Бога. 
190. Що Він робить? – Заступається за нас. 
191. Чи прийде Він знов у цей світ? – Так. 
192. Коли? – Останнього дня. 
193. Чи хто-небудь знає, коли настане останній день? – Ні. 
194. Чому Бог приховує цей день від нас? – Щоб ми пильнували кожного дня, та щоб не 
спали. 
195. Яким чином Христос прийде знову? – Вельми славно, зі Своїми святими ангелами. 
196. З якою ціллю Він прийде? – Щоб судити світ. 
197. Кого Він буде судити в той день? – Живих і мертвих; всіх, хто коли-небудь був, є 
чи буде на світі. 
198. Чи воскреснуть зі своїх могил усі, хто буде тоді мертвим? – Так. 
199. З якими тілами вони піднімуться? – По суті такими ж, які вони мали раніше, але з 
інакшими якостями. 
200. Як воскреснуть мертві? – При гучному голосі архангела та звуці останньої сурми. 
201. Чи буде величезна різниця між воскресінням праведних та неправедних? – Так.  
202. В чому вона буде полягати? – Праведні воскреснуть у славі та торжестві, а 
неправедні – з тремтінням та страхом. 
203. Чи всім прийдеться явитися  “перед судовим престолом Христовим”? – Так. 
204. Хто їх туди збере? – Ангели. 
205. Кого Він поставить праворуч Себе? – Праведних. 
206. Яким буде їх присуд? – “Прийдіть, благословенні Мого Отця, посядьте Царство, 
уготоване вам від закладин світу.” 
207. Кого Христос поставить ліворуч Себе? – Неправедних. 
208. Яким буде їх присуд? – „Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові 
та його посланцям приготований.” 
209. Хто зарахується праведним в той день? – Тільки ті, що зодягнені в праведність 
Христову. 
210. Чи зможе котра-небудь людина устояти у своїй власній праведності в той день? – 
Ні. 
211. Чому? – Тому, що вся наша праведність перед Богом  – як поплямована одежа. 
212. Що мається на увазі під праведністю Христа? – Його послух, активний та пасивний. 
213. Що таке Його активний послух? – Його святе життя, яким Він виконав увесь закон, 
виконуючи обов'язки, які він вимагає, замість нас. 
214. Що таке Його пасивний послух? – Те, що Він перетерпів усі покарання, належні 
нам за порушення закону. 
215. Яким чином Христова праведність стає нашою? – Зарахуванням з боку Бога, та 
вірою – з нашого боку. 
216. Коли Бог зараховує нам праведність Христа? – Коли ми вірою тримаємось за неї 
для виправдання. 
217. Чи ми оправдані вірою, чи вчинками? – Однією вірою. 
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218. Чи є віра по благодаті в нас, варта того, щоб ми отримали виправдання перед 
Богом? – Ні. 
219. Як тоді віра оправдовує нас, чи робить нас праведними перед Богом? – Тільки 
будучи знаряддям, чи рукою, для отримання Христової праведності . 
220. Чи є Христова праведність єдиною задовольняючою причиною нашого 
виправдання? – Так. 
221. Чи є віра знаряддям цього? – Так. 
222. Чому ніяка інша праведність, крім Христової, не може виправдати нас перед 
Богом? – Тому, що тільки Його праведність безмежно досконала та повністю задовольнила 
вимоги справедливості. 
223. Чи може яка-небудь людина розраховувати на спасіння Христовою праведністю, 
якщо вона все ще живе в своїх гріхах? – Ні. 
224. Чи неподільні виправдання та освячення? – Так. 
225. Чи можемо ми бути виправданими Христом без того, щоби в нас вчинилася 
переміна? – Ні. 
226. Яка повинна статися переміна? – Дуже велика; потрібно забрати стару природу й 
ми повинні отримати нове серце. 
227. У чому полягає служіння Святого Духа в ділі спасіння людини? – Він застосовує 
Христові відкуплення та плату до обраних. 
228. Як Він виконує це? – Створюючи віру в серці та виконуючи роботу навернення та 
освячення всієї людини. 
229. Які зовнішні засоби Він звичайно використовує для початку цієї роботи? – Слово 
Господнє та лозину. 
230. Яким є перший крок роботи Духа в людині? – Переконання. 
231. У чому Він переконує людину? – В її гріхові та зіпсованості. 
232. Яким є наступний крок роботи Духа в наверненні? – Він відкриває душі для 
Христа. 
233. Що Він чинить опісля? – Він спонукає прийняти Христа та дорогу святості. 
234. Яким чином оновлена людина свідчить про реальність цієї переміни? – Щирою 
любов'ю до Бога та слухняністю до Його заповідей. 
235. Як ти повинен любити Бога? – Всім серцем своїм та душею, і більше всього на 
світі. 
236. Як ти повинен виконувати Божі заповіді? – Щиро, постійно та повсюди. 
237. Скільки існує заповідей? – Десять. 
238. Як вони розділяються? – На дві скрижалі. 
239. Скільки заповідей є у першій скрижалі? – Чотири. 
240. Скільки заповідей є у другій скрижалі? – Шість. 
241. Що містить у собі перша скрижаль? – Наші обов'язки по відношенню до Бога. 
242. Що містить у собі друга скрижаль? – Наші обов'язки по відношенню до людини. 
243. Як спочатку були записані десять заповідей? – Вони були написані рукою Божою 
на двох кам'яних скрижалях. 
244. Кому Бог спочатку вручив їх? – Мойсеєві. 
245. Де Він це зробив? – На горі Сінай. 
246. Чи можеш ти повторити їх? – Так. 
247. Чи повинен ти старатися зрозуміти їх? – Так. 
248. Котра заповідь забороняє ідолопоклонство чи поклоніння брехливим богам? – 
Перша. 
249. Котра заповідь забороняє забобонність чи неправильне поклоніння Богові? – Друга. 
250. Котра заповідь забороняє непристойні слова чи хуління Божого імені? – Третя. 
251. Котра заповідь наказує тобі дотримувати день суботній? – Четверта. 
252. Як ти повинен дотримуватися дня суботнього? – Поклоняючись Богові в цей день 
як на зібранні, так і на самоті, не думаючи своїх думок, не говорячи своїх слів та не чинячи 
своїх справ у цей день. 
253. Котра заповідь наказує тобі слухатися твоїх батьків? - П'ята. 
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254. Котра заповідь забороняє тобі битися та причиняти біль твоєму ближньому? – 
Шоста. 
255. Котра заповідь забороняє нечистоту? – Сьома. 
256. Котра заповідь забороняє красти? – Восьма. 
257. Котра заповідь забороняє неправду? - Дев'ята. 
258. Котра заповідь забороняє пожадання? – Десята. 
259. У чому полягає суть десяти заповідей? – Любити Бога та свого ближнього. 
260. Чи повинен ти виконувати всі заповіді досконало? – Так. 
261. Ти це в силі зробити? – Ні. 
262. Чи ти порушуєш їх щоденно? – Так. 
263. Як ти це робиш? – В думках, словах та вчинках. 
264. Чи могла котра-небудь людина досконало виконати заповіді? – Так. 
265. Хто це був? – Адам, до гріхопадіння. 
266. Чи існувала з часу гріхопадіння людина, спроможна виконати їх досконало? – Так , 
Ісус Христос. 
267. Чи був Він простою людиною? – Ні. 
268. Ким Він був тоді? – Він був одночасно і Богом, і людиною. 
269. Чого ми заслуговуємо за порушення кожної з цих заповідей? – Гніву Божого тут на 
землі, та по смерті. 
270. З чиєю допомогою ти думаєш уникнути цього гніву? – З допомогою Ісуса Христа, 
який виконав закон та задовольнив справедливість за мене. 
271. Чи кожна людина може претендувати на частку в тому, що Христос звершив та 
переніс? – Ні. 
272. Хто може законно робити це? – Всі, котрі правдиво вірують та щиро каються. 
273. Хто такі справжні віруючі? – Це ті, хто навертаються до Ісуса Христа та з'єдналися 
з Ним щирою вірою. 
274. Що це за віра? – Вона – рука душі, яка приймає та покладається на Христа, як на 
великого Спасителя та допомогу, запропоновану нам Богом. 
275. Для чого Він запропонований нам? – Для життя та спасіння. 
276. Де Він запропонований нам? – В Євангелії. 
277. Як Він там запропонований? – Задарма, повністю та у всіх Його служіннях: як 
Пророк, Священик та Цар. 
278. Хто щиро кається? – Ті, які навертаються до Бога у Христі шляхом щирого та 
невдаваного покаяння. 
279. Що це за покаяння? – Це – сердечний жаль за наші гріхи та повернення від них усіх 
до Ісуса Христа та до шляху святості. 
280. Чи можеш ти сам покаятися чи повірити? – Ні. 
281. Звідки ти це знаєш? – Боже Слово так каже мені; та, крім того, я бачу, що моє серце 
по природі мертве та тверде, як камінь. 
282. Що пробуджує мертву душу та розбиває кам'яне серце? – Ніщо, окрім всемогутньої 
сили Божої та дарованої благодаті. 
283. Чи ти повинен завжди линути до тієї сили та молитися про неї? – Так. 
284. Чи є ти по природі чужим Богові та далеким від Нього? – Так. 
285. Як ти наближаєшся до Бога? - Кров'ю Христа. 
286. Як ми можемо звичайно пізнати Христа та мати спільність з Ним? – Через Слово, 
таїнства та молитву. 
287. Як ти повинен читати та слухати Слово? – З вірою, любов'ю та увагою. 
288. Що таке таїнство? – Це – видимий знак для сповіщення нам та застосування до нас 
Христа та Його благ. 
289. Скільки є таїнств? – Два. 
290. Якими були таїнства Старого Заповіту? – Обрізання і Пасха. 
291. Чи відмінені вони зараз? – Так. 
292. Якими є таїнства Нового Заповіту? – Хрещення та Вечеря Господня. 
293. Хто їх установив? – Ісус Христос, єдиний Голова Церкви. 
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294. Для чого Він установив ці таїнства? – Щоб вони були печатками завіту благодаті, 
для зміцнення віри Його людей. 
295. Скільки часу вони будуть продовжуватися? – До другого приходу Христа. 
296. Який зовнішній елемент використовується при Хрещенні? – Кроплення тіла водою. 
297. Що воно означає? – Кров Христа, яка змиває гріх та вину душі. 
298. В ім'я Кого тебе хрестять? – В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. 
299. Які зовнішні знаки має Вечеря Господня? – Хліб та вино. 
300. Що вони означають для нас? – Тіло та Кров Христа. 
301. Коли Христос установив це таїнство? – В ту ніч, в яку був зраджений. 
302. Для чого? – Щоб Його народ зберіг пам'ять про Його смерть та страждання до кінця 
світу. 
303. Чи існує різниця між Хрещенням та Вечерею Господньою? – Так. 
304. Вони обоє символізують, закарбовують та застосовують одну і ту ж річ? – Так. 
305. У чому полягає різниця? – Одне з них є для запровадження, а друге – для живлення. 
Хрещення – це двері, якими Божі діти повинні ввійти, а Вечеря Господня – це стіл, з якого 
вони повинні живитися. 
306. Чи потрібно повторяти Хрещення? – Ні. 
307. Чи необхідно часто приймати Вечерю Господню? – Так. 
308. Зі скількох частин складається молитва? – Із трьох. 
309. Які вони? – Сповідання, прохання та подяка. 
310. До кого єдиного ти повинен молитися? – До Бога. 
311. В чиє ім'я ти повинен приносити прохання? – В ім'я Христа. 
312. Як ти повинен приносити їх? – Із покорою, вірою та палкістю. 
313. Про що ти повинен молитися? – Тільки про те, що погоджується з волею Божою. 
314. Чи дав тобі Бог посібник для молитви? – Так. 
315. Який він? – Священне Писання в основному, а молитва Господня – зокрема. 
316. Чи можеш ти повторити молитву Господню? – Так. 
317. Скільки частин має молитва Господня? – Три. 
318. Які вони? – Вступ, шість прохань та закінчення. 
319. Скільки з цих прохань відносяться до тимчасових речей? – Тільки одне. 
320. Яке саме? – Четверте, а саме: “Хліба нашого насущного дай нам сьогодні”. 
321. Чому є тільки одне прохання про тимчасові милості? – Щоб навчити нас прагнути 
духовних благословень набагато більше, ніж тимчасових благ. 
322. Про що ти повинен ревнувати в молитві більше всього? – Про милість для 
прощення моїх гріхів та благодать для допомоги в годину потреби; а особливо – про 
підтримку в годину моєї смерті. 
323. Чи можливо уникнути смерті? – Ні. 
324. Чому? – Тому, що “призначено людям раз умерти”. 
325. Чи були винятки та чи хто-небудь звільнявся від смерті? – Тільки Єнох та Ілля. 
326. Що з ними трапилось? – Вони були підхоплені на небо, не скуштувавши смерті. 
327. Що принесло смерть у світ? – Гріх. 
328. Чи віруючі коли-небудь повністю вільні від гріха до смерті? – Ні. 
329. Що є жалом смерті? – Гріх. 
330. Хто забрав жало смерті для віруючих? – Христос.  
331. Чи є смерть покаранням для них? – Ні. 
332. Чи не є смерть перевагою для віруючого? – Так. 
333. Чому? – Тому, що вона приносить кінець його скорботам, а початок – радощам; 
вона – благословенний вихід  від усякого горя та вхід в усяке щастя. 
334. Із чим порівняна смерть віруючого в Писанні? – Зі сном. 
335. Із чим порівняні їх могили? –Із ложами спокою. 
336. Від чого вони спочивають? – Від спокус сатани, переслідувань світу та гріховних 
принад. 
337. Що означає смерть для невіруючого? – Покарання за гріх та вхід у вічне нещастя. 
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338. Чим є могила для такої людини? – Вона - в'язниця, яка зберігає його тіло на суд 
великого дня. 
339. Що стається з душею по смерті? – Вона повертається до Бога, Котрий дав її, щоб 
отримати присуд. 
340. Куди Бог посилає грішників? – У пекло. 
341. Хто мешкає там? – Диявол та анголи його. 
342. Яким місцем являється пекло? – Це  місце страждання, озеро, вічно палаюче вогнем 
та сіркою. 
343. Куди ідуть віруючі після смерті? – На небо. 
344. Хто мешкає там? – Бог та Христос, і святі ангели. 
345. Яким місцем є небо? – Воно – найславніше місце, де є повнота радості та 
блаженство навіки. 
346. Що роблять невіруючі в пеклі? – Вони лаються та богохульствують навіки. 
347. Що роблять святі на небі? – Вони захоплюються Христом, співають хвалу та 
радіють навіки. 
348. Як нам попасти в це благословенне місце? – Ми повинні дивитися на Ісуса, нашого 
Предтечу та, покладаючись на заслуги Його смерті, слідувати прикладу Його життя. 

ІСТОРИЧНІ ПИТАННЯ З БІБЛІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ 
 
349. Хто був першою людиною в світі? – Адам. 
350. Хто була перша жінка? – Єва. 
351. З чого був створений Адам? – Із пороху земного. 
352. З чого була створена Єва? – З Адамового ребра. 
353. Де Бог поселив їх після їх створення? – У Едемському саду. 
354. Для чого? – Щоб доглядати його. 
355. Хто був першим вбивцею в світі? – Каїн. 
356. Хто був першим мучеником в світі? – Авель. 
357. Котрий з синів Адама став предком вірних? – Сиф. 
358. Хто був найстарішим на землі? – Метушалах. 
359. Як був знищений старий світ? – Потопом. 
360. Коли це сталося? – Приблизно 1656 років після створення світу. 
361. Чому старий світ був знищений? – Через тяжкі гріхи проти Бога. 
362. Хто був врятований від того великого знищення? – Ніхто, крім Ноя та його сім'ї. 
363. Як він врятувався? – Ковчегом, який він збудував. 
364. Скільки часу він будував ковчег? – Сто двадцять років. 
365. Чому він так довго будував його? – Щоб попередити світ та дати їм час покаятися в 
гріхах. 
366. Тому його назвали проповідником правди? – Так. 
367. Скільки синів було у Ноя? – Три: Сим, Хам та Яфет. 
368. Котрий з них був найкращим? – Сим. 
369. Котрий з них був найгіршим? – Хам. 
370. Від котрого ми походимо? – Від Яфета. 
371. Котра мова була найпершою в світі? - Єврейська. 
372. Відколи почалися відрізнятися мови? – Від будівлі Вавилонської башти. 
373. Як був зруйнований Содом? – Вогнем та сіркою з неба. 
374. Чи врятувався хто-небудь з цього міста? – Ніхто не врятувався, окрім Лота, його 
дружини та двох дочок. 
375. Що сталося з його дружиною? – Вона стала соляним стовпом. 
376. Що було причиною такого тяжкого покарання? – Те, що вона оглянулася назад, на 
Содом, та її любов до світу. 
377. Хто названий батьком віруючих? – Авраам. 
378. Що було найбільшим випробуванням його віри? – Принесення в жертву Ісака, по 
повелінню Бога. 
379. Скільки синів було в Ісака? – Двоє: Яків та Ісав. 
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380. Скільки синів мав Яків? – Дванадцять. 
381. Хто з них був старшим? – Рувим. 
382. Хто з них був меншим? – Веніямин 
383. Котрий з них був проданий в Єгипет? – Йосип. 
384. Хто продав його? – Його брати. 
385. Скільки колін було в дітей Ізраїльських? – Дванадцять. 
386. З якого коліна Бог вибрав Своїх священиків та служителів? – З коліна Левієвого. 
387. З якого коліна походив Христос? – З коліна Юдиного. 
388. Як Ізраїльтян гнобили в Єгипті? – Їх тіла були поневолені, а їх дітей чоловічого 
роду знищували в річці Ніл. 
389. Хто гнобив їх? – Фараон, цар Єгипту. 
390. Скільки покарань послав Господь на Єгипет за це? – Десять. 
391. Як, нарешті, були знищені Єгиптяни? – Вони потонули в Червоному морі. 
392. Як Ізраїльтяни були збережені в ньому? – Господь розділив Червоне море так, що 
вони пройшли по суші. 
393. Хто вивів їх із Єгипту? – Мойсей. 
394. Як вони були проваджені через пустелю? – Стовпом хмари вдень, та стовпом вогню 
– вночі. 
395. Чим вони там живились? – Манною небесною. 
396. Як вони роздобували воду в тій сухій пустелі? – Господь давав їм воду зі скали, 
ідучої слідом за ними всю дорогу. 
397. Кого живцем поглинула земля, розступившись під ними? – Корея, Датана та 
Авірона. 
398. За що вони були так покарані? – За повстання проти Мойсея та Аарона. 
399. Скільки людей нараховував Ізраїль, коли вони вийшли з Єгипту? – Близько 600 
тисяч. 
400. Скільки з них ввійшли в Ханаан? – Ніхто, окрім Халева та Ісуса Навинового. 
401. Що трапилося з рештою? – Всі вони померли в пустелі. 
402. Який найбільший гріх вони вчинили в пустелі? – Вони зробили золоте теля та 
поклонялися йому. 
403. Хто був найсмиреннішою людиною? – Мойсей. 
404. Хто був найміцнішою людиною? – Самсон.          
405. Хто був самою терпеливою людиною? – Йов. 
406. Хто був людиною по серцю Бога? – Давид. 
407. Хто був найкрасивішою людиною? – Авесалом. 
408. Хто був наймудрішою людиною? – Соломон. 
409. Ким був Соломон? – Сином Давида, царем Єрусалимським. 
410. Хто збудував храм в Єрусалимі? – Соломон, мудрий та могутній цар. 
411. Коли він був побудований? – Приблизно тисячу років до Христа. 
412. Кого було вкинуто в огненну піч? – Шадраха, Мешаха та Авед-Неґо. 
413. За що їх було вкинуто в неї? – За те, що вони відказалися поклонитися золотому 
бовванові Навуходоносора. 
414. Кого було вкинуто в лев'ячу яму? – Даниїла. 
415. За що? – За те, що він не переставав молитися Богові. 
416. Кого було вкинуто в море, та його проковтнув кит? – Йону. 
417. Чи всі ці люди були збережені та порятовані? – Так; силою та милістю Божою. 
418. Приблизно в який час народився наш Спаситель? – Близько 4000 року після 
створення світу. 
419. Хто в цей час царював в Юдеї? – Ірод. 
420. Хто в той час був римським імператором? – Август. 
421. Хто був предтечею Ісуса? – Іван Хреститель. 
422. Що сталося з ним? – Його обезголовили у в'язниці по наказу Ірода. 
423. За що? – За те, що він докоряв Іродові за його гріхи. 
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424. Хто першим оповістив про народження Христа? – Ангели. 
425. Кому вони сповістили? – Пастухам. 
426. Хто перший поклонився Христу після народження? – Три мудреці зі сходу. 
427. Як вони знайшли дорогу до Нього? – За допомогою зірки. 
428. Хто вбив немовлят в Віфлеємі? – Цар Ірод. 
429. За що він їх убив? – Він надіявся разом з ними згубити і Христа. 
430. Як Христос уникнув смерті? – Йосип та Марія відвезли Його в Єгипет. 
431. Скільки апостолів вибрав Христос? – Дванадцять. 
432. Кого з них Він любив більше всіх? – Івана. 
433. Хто з них був ревніший за всіх? – Петро. 
434. Кого з них Христос вибрав бути свідками Його переображення та мук? – Петра, 
Якова та Івана. 
435. Хто з них відрікся Його – Петро. 
436. Хто з них зрадив Його? – Юда. 
437. За яку суму грошей він продав Його? – За тридцять срібників. 
438. Що пізніше сталося з Юдою? – Він впав у відчай та повісився. 
439. Хто засудив Христа на розп'яття? – Понтій Пилат, римський прокуратор. 
440. Хто схилив на це Пилата? – Юдеї. 
441. Кого першого з апостолів стратили? – Якова. 
442. Хто з них прожив довше всіх? – Іван. 
443. Хто був першим мучеником за Христа? – Степан. 
444. Якою смертю він помер? – Його побили камінням. 
445. Кого з'їли хробаки? – Ірода, що мечем убив Якова. 
446. Хто хотів купити Святого Духа за гроші? – Ворожбит Симон. 
447. Хто з гонителя став проповідником? – Савл. 
448. Хто злякався проповіді Павла? – Фелікс, римський правитель. 
449. Якого царя Павло майже переконав стати християнином? – Царя Агріппу. 
450. Коли був зруйнований Єрусалим, і місто, і храм? – Приблизно сорок років після 
смерті Христа. 
451. Хто це зробив? – Тит, римський полководець. 
452. Що сталося з пророками та апостолами? – Більшість з них померли мученицькою 
смертю за доктрини, яким навчали; Ісаю перепилили, Єремію – каменували, Петра та 
Андрія - розп'яли, Павла обезголовили и т. д. 

 
КІНЕЦЬ 
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