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Запитань	  і	  Відповіді 

Бог	  

1. Хто	  створив	  тебе?	  
-‐	  Бог.	  
Буття	  1:27	  
	  

2. Для	  чого	  Бог	  створив	  тебе?	  
-‐	  Щоб	  прославляти	  Його	  і	  насолоджуватися	  Ним.	  
1	  Коринтян	  10:31	  
	  

3. Що	  ще	  Бог	  створив?	  
-‐	  Бог	  створив	  усе.	  
Буття	  1:31	  
	  

4. Для	  чого	  Бог	  створив	  усе?	  
-‐	  Для	  Своєї	  власної	  слави.	  
Об’явлення	  4:11	  
	  

5. Де	  Бог	  вчить	  нас	  прославляти	  Його	  і	  насолоджуватися	  Ним?	  
-‐	  У	  Своєму	  Слові,	  Біблії.	  
Івана	  5:39.	  
	  

6. Хто	  написав	  Біблію?	  
-‐	  Святі	  мужі,	  навчені	  Святим	  Духом.	  
2	  Тимофія	  3:16	  
	  

7. Що	  є	  Бог?	  
-‐	  Бог	  є	  дух.	  
Івана	  4:24.	  
	  

8. Що	  є	  дух?	  
-‐	  Невидиме	  буття,	  яке,	  на	  відміну	  від	  нас,	  не	  має	  тіла	  
Колосян	  1:15.	  
	  

9. Де	  є	  Бог?	  
-‐	  Бог	  усюди.	  
Йова	  11:7.	  
	  

10. Чи	  Бог	  колись	  почав	  існувати?	  
-‐	  Ні.	  Бог	  існував	  завжди.	  
Псалом	  89:2.	  
	  

11. Чи	  Бог	  колись	  перестане	  існувати?	  
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-‐	  Ні,	  Бог	  існуватиме	  завжди.	  
Псалом	  101:27-‐28.	  
	  

12. Чи	  змінюється	  Бог	  коли-‐небудь?	  
-‐	  Ні.	  Бог	  той	  самий	  завжди.	  
Псалом	  101:28.	  
	  

13. Чи	  знає	  Бог	  все?	  
-‐	  Так.	  Нічого	  не	  можна	  сховати	  від	  Бога.	  	  
Псалом	  43:22.	  
	  

14. Чи	  може	  Бог	  робити	  усе?	  
-‐	  Бог	  може	  робити	  все,	  по	  своїй	  волі.	  
Матвія	  19:26.	  
	  

15. Чи	  ти	  можеш	  бачити	  Бога?	  
-‐	  Ні.	  Я	  не	  бачу	  Бога,	  але	  Він	  завжди	  бачить	  мене.	  
Колосян	  1:15.	  
	  

16. Скільки	  існує	  богів?	  
-‐	  Існує	  тільки	  один	  Бог.	  
Повторення	  Закону	  6:4;	  Ісаї	  45:5.	  
	  

17. Скільки	  осіб	  в	  одному	  Богові?	  
-‐	  Три	  особи.	  
Матвія	  28:19.	  
	  

18. Хто	  ці	  три	  особи?	  
-‐	  Отець,	  Син	  і	  Дух	  Святий.	  
Матвія	  28:19.	  
	  
	  

Створення	  
	  

19. Хто	  створив	  світ?	  
-‐	  Бог.	  
Буття	  1:31.	  
	  

20. Чи	  Бог	  створив	  світ	  із	  чогось?	  
-‐	  Ні.	  Перед	  створенням	  світу	  не	  було	  нічого.	  	  
Євреїв	  11:3.	  
	  

21. Як	  Бог	  створив	  світ?	  
-‐	  Бог	  промовив	  слова	  наповнені	  силою.	  
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Псалом	  148:5.	  
	  

22. Скільки	  часу	  Бог	  творив	  світ?	  
-‐	  Шість	  днів.	  
Буття	  1:1-‐31.	  
	  
	  

23. Що	  Бог	  робив	  сьомого	  дня?	  
-‐	  Бог	  відпочивав	  і	  перетворив	  сьомий	  день	  на	  Свій	  особливий	  день.	  
Буття	  2:2.	  
	  

24. Хто	  був	  першим	  чоловіком,	  створеним	  Богом?	  	  
-‐	  Адам.	  
Буття	  2:20-‐22.	  
	  

25. Хто	  була	  перша	  жінка,	  створена	  Богом?	  
-‐	  Єва.	  
Буття	  3:20.	  
	  

26. З	  чого	  Бог	  створив	  Адама?	  
-‐	  З	  пилюки	  земної.	  
Буття	  2:7.	  
	  

27. З	  чого	  Бог	  створив	  Єву?	  
-‐	  Із	  одного	  з	  ребер	  Адама.	  
Буття	  2:22.	  
	  

28. Що	  Бог	  дав	  Адамові	  та	  Єві	  разом	  із	  тілом?	  
-‐	  Він	  дав	  їм	  душі,	  які	  ніколи	  не	  помруть.	  
Буття	  2:7.	  
	  

29. Чи	  ти	  маєш	  тіло	  й	  душу?	  
-‐	  Так.	  Я	  маю	  душу,	  яка	  ніколи	  не	  помре.	  
Матвія	  16:26.	  
	  

30. Звідки	  ти	  знаєш,	  що	  маєш	  душу?	  
-‐	  Бог	  мені	  про	  це	  розповідає	  в	  Біблії.	  	  
Псалом	  120:7.	  
	  
	  

Як	  людина	  згрішила	  
	  

31. Чи	  були	  Адам	  і	  Єва	  добрі,	  коли	  Бог	  їх	  створив?	  
-‐	  Так,	  дуже	  добрі.	  Усе,	  що	  Бог	  створив,	  було	  добре.	  
Буття	  1:31.	  
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32. Що	  таке	  гріх?	  

-‐	  Гріх	  –	  це	  будь-‐яка	  непокора	  чи	  невиконання	  Божого	  закону.	  
Римлян	  5:12.	  
	  

33. Що	  є	  непокорою	  Божому	  закону?	  
-‐	  Робити	  те,	  що	  Бог	  наказує	  не	  робити.	  
Якова	  2:10.	  
	  
	  

34. Що	  є	  невиконанням	  Божого	  закону?	  
-‐	  Не	  бути	  таким,	  як	  Бог	  вимагає,	  або	  не	  робити	  того,	  що	  Він	  вимагає.	  
Луки	  10:31-‐32.	  
	  

35. Чи	  Адам	  і	  Єва	  залишилися	  добрими?	  
-‐	  Ні,	  вони	  згрішили,	  не	  підкорившись	  Богові.	  	  
Буття	  3:3.	  
	  

36. Як	  згрішили	  Адам	  і	  Єва?	  
-‐	  Вони	  з’їли	  плід,	  який	  Бог	  наказав	  не	  їсти.	  
Буття	  3:6.	  
	  
	  

Що	  сталося	  через	  гріх	  
	  

37. Що	  сталося	  з	  Адамом	  і	  Євою,	  коли	  вони	  згрішили?	  
-‐	  Вони	  були	  відокремлені	  від	  Бога.	  
Буття	  3:24.	  
	  

38. Чи	  впливає	  на	  нас	  гріх	  Адама?	  
-‐	  Так,	  ми	  всі	  -‐	  діти	  Адама.	  Він	  діяв	  від	  нашого	  імені	  і,	  як	  наслідок,	  всі	  ми	  народилися	  у	  
стані	  гріха.	  	  
Римлян	  5:12.	  
	  

39. Як	  називається	  цей	  гріховний	  стан?	  
-‐	  Первісний	  гріх.	  
Римлян	  7:23.	  
	  

40. В	  якому	  ще	  гріху	  ми	  винні?	  
-‐	  Ми	  винні	  в	  тому,	  що	  неправильно	  робимо,	  кажемо	  та	  думаємо.	  
Матвія	  15:19.	  
	  

41. На	  що	  заслуговує	  кожен	  гріх?	  
-‐	  На	  гнів	  Божий	  та	  покарання.	  
Ісаї	  	  59:2.	  
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42. Чи	  може	  хтось	  потрапити	  до	  раю,	  перебуваючи	  у	  цьому	  гріховному	  стані?	  

-‐	  Ні.	  Наше	  серце	  має	  бути	  змінене	  перш,	  ніж	  ми	  станемо	  придатними	  для	  раю.	  	  
Псалом	  9:18.	  
	  
	  

Спасіння	  
	  

43. Що	  зробив	  Бог,	  щоб	  спасти	  Своїх	  людей	  від	  Свого	  гніву	  та	  покарання?	  
-‐	  Бог	  віддав	  Сина	  Свого	  Однородженого,	  щоб	  кожен,	  хто	  вірить	  в	  Нього,	  не	  загинув,	  але	  
мав	  життя	  вічне.	  	  
Івана	  3:16.	  
	  

44. Хто	  є	  Син	  Божий?	  
-‐	  Господь	  Ісус	  Христос.	  
Луки	  1:35.	  
	  

45. Як	  Ісус	  прийшов	  у	  цей	  світ?	  
-‐	  Ісус	  народився	  у	  Віфлеємі	  в	  яслах.	  	  
Луки	  2:4-‐7.	  
	  

46. Хто	  була	  матір	  Ісуса?	  
-‐	  Діва	  Марія.	  	  
Матвія	  1:18.	  
	  

47. Чи	  Ісус	  мав	  земного	  батька?	  
-‐	  Ні.	  Ісус	  прийшов	  у	  світ	  силою	  Святого	  Духа.	  
Матвія	  1:18.	  
	  

48. Чому	  Ісус	  прийшов	  саме	  цим	  шляхом?	  
-‐	  Для	  того,	  щоб	  Ісус	  був	  вільним	  від	  перворідного	  гріха.	  
Євреїв	  7:26.	  
	  

49. Чи	  Ісус	  коли-‐небудь	  робив	  якийсь	  гріх?	  
-‐	  Ні.	  Він	  завжди	  в	  усьому	  був	  слухняний	  Богу.	  
Євреїв	  4:15.	  
	  

50. Чому	  Син	  Божий	  отримав	  ім’я	  Ісус?	  
-‐	  Ісус	  –	  означає	  Спаситель,	  і	  Він	  спасає	  Своїх	  людей	  від	  їхніх	  гріхів.	  
Матвія	  1:21.	  
	  

51. Як	  Ісус	  спасає	  Своїх	  людей	  від	  їхніх	  гріхів?	  	  
-‐	  Ісус	  Христос	  постраждав	  і	  помер	  замість	  Своїх	  людей,	  щоб	  заплатити	  за	  всі	  їхні	  гріхи.	  	  
Євреїв	  9:28.	  	  
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52. За	  кого	  Ісус	  Христос	  постраждав	  і	  помер?	  
-‐	  За	  всіх	  людей,	  яких	  Бог-‐Отець	  дав	  Ісусу.	  	  
Івана	  6:37,	  44-‐45,10:15.	  
	  

53. Хто	  спасеться?	  
-‐	  Тільки	  ті,	  хто	  покається	  у	  своїх	  гріхах	  і	  повірить	  в	  Ісуса	  Христа.	  
Марка	  1:15.	  
	  

54. Що	  означає	  покаятися	  у	  своїх	  гріхах?	  
-‐	  Признатися	  собі	  і	  Богу:	  «Я	  справді	  засмучений	  своїми	  гріхами.	  Я	  ненавиджу	  їх	  і	  хочу	  
припинити	  робити	  їх.	  Я	  хочу	  жити	  так,	  щоб	  приносити	  задоволення	  Богу».	  	  
Ісаї	  1:16,17.	  
	  

55. Чи	  можеш	  ти	  самостійно	  вирішити	  покаятися	  та	  повірити	  в	  Ісуса?	  
-‐	  Ні.	  Я	  можу	  зробити	  це	  тільки	  за	  допомогою	  Святого	  Духа.	  
Римлян	  2:4.	  
	  

56. Як	  ти	  можеш	  отримати	  допомогу	  від	  Святого	  Духа?	  
-‐	  Молячись	  до	  Бога,	  щоб	  Він	  допоміг	  мені.	  
Луки	  11:13.	  
	  

57. Як	  спасалися	  люди,	  які	  жили	  перед	  тим,	  як	  Христос	  помер?	  
-‐	  Вони	  вірили	  в	  Спасителя,	  якого	  Бог	  пошле.	  
Римлян	  4:3.	  
	  
	  

Ісус	  –	  як	  Пророк,	  Священник	  і	  Цар	  
	  

58. Як	  Ісус	  виконав	  обіцянки	  Старого	  Завіту	  щодо	  Себе?	  
-‐	  Він	  прийшов,	  щоб	  бути	  пророком,	  священником	  і	  царем.	  	  
Дії	  3:22;	  Євреїв	  5:6;	  Псалом	  2:6.	  
	  

59. Що	  робить	  Христос,	  як	  наш	  Пророк?	  
-‐	  Він	  навчає	  нас	  волі	  Божої.	  	  
Івана	  16:13.	  
	  

60. Що	  робить	  Христос,	  як	  наш	  Священник?	  
-‐	  Ми	  винні	  у	  гріху,	  а	  Він	  помер,	  як	  жертва,	  за	  гріхи	  Своїх	  людей.	  Зараз,	  коли	  Він	  воскрес	  і	  
вознісся,	  Він	  постійно	  молиться	  за	  нас.	  
До	  Євреїв	  7:25.	  
	  

61. Що	  робить	  Христос,	  як	  наш	  Цар?	  
-‐	  Він	  керує	  світом	  і	  захищає	  Своїх	  людей	  від	  Сатани-‐згубника.	  	  
2	  Коринтян	  10:5.	  
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Десять	  заповідей	  
	  

62. Скільки	  заповідей	  Бог	  дав	  людям	  на	  горі	  Сінай?	  
-‐	  Десять	  заповідей.	  
Вихід	  20:2-‐17.	  
	  

63. Що	  нам	  розповідають	  перші	  чотири	  заповіді?	  
-‐	  Як	  любити	  Бога.	  
Вихід	  20:3-‐11.	  
	  

64. Що	  нам	  розповідають	  останні	  шість	  заповідей?	  
-‐	  Як	  любити	  інших	  людей.	  
Вихід	  20:12-‐17.	  
	  

65. Що	  є	  підсумком	  10	  заповідей?	  
-‐	  Любити	  Господа	  Бога	  свого	  всім	  серцем	  своїм,	  і	  всією	  душею	  своєю,	  і	  всім	  розумом	  
своїм,	  і	  любити	  ближнього	  свого,	  як	  самого	  себе.	  
Матвія	  22:37-‐40.	  
	  

66. Хто	  наш	  ближній?	  
-‐	  Кожна	  людина.	  
Луки	  10:29-‐37.	  
	  
	  

Перша	  заповідь	  
	  

67. Яка	  перша	  заповідь?	  
-‐	  Ось	  перша	  заповідь:	  «Хай	  не	  буде	  тобі	  інших	  богів	  передо	  Мною!»	  	  
Вихід	  20:3.	  
	  

68. Чого	  навчає	  нас	  перша	  заповідь?	  
-‐	  Вклонятися	  лише	  одному	  Богу.	  
1	  Хроніки	  28:9.	  
	  
	  

Друга	  заповідь	  
	  

69. Яка	  друга	  заповідь?	  
-‐	  Друга	  заповідь:	  «Не	  роби	  собі	  різьби	  і	  всякої	  подоби	  з	  того,	  що	  на	  небі	  вгорі,	  і	  що	  на	  
землі	  долі,	  і	  що	  в	  воді	  під	  землею.	  Не	  вклоняйся	  їм	  і	  не	  служи	  їм,	  бо	  Я	  –	  Господь,	  Бог	  
твій,	  Бог	  заздрісний,	  що	  карає	  за	  провину	  батьків	  на	  синах,	  на	  третіх	  і	  на	  четвертих	  
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поколіннях	  тих,	  хто	  ненавидить	  Мене,	  і	  що	  чинить	  милість	  тисячам	  поколінь	  тих,	  хто	  
любить	  Мене,	  і	  хто	  тримається	  Моїх	  заповідей.»	  
Вихід	  20:4-‐6.	  
	  

70. До	  чого	  закликає	  нас	  друга	  заповідь?	  
-‐	  Вклонятися	  Богу	  так,	  як	  Він	  розповідає	  нам	  у	  Своєму	  Слові,	  і	  не	  використовувати	  
рукотворних	  ідолів	  та	  статуй.	  
Повторення	  Закону	  	  13:1	  
	  
	  

Третя	  заповідь	  
	  

71. Яка	  третя	  заповідь?	  
-‐	  Третя	  заповідь:	  «Не	  призивай	  Імення	  Господа,	  Бога	  твого,	  надаремно,	  бо	  не	  помилує	  
Господь	  того,	  хто	  призиватиме	  Його	  Ймення	  надаремно».	  
Вихід	  20:7.	  
	  

72. До	  чого	  закликає	  нас	  третя	  заповідь?	  
-‐	  Шанувати	  Боже	  Ім’я	  та	  не	  вживати	  Його	  Імені	  недбало.	  
Псалом	  28:2;	  Вихід	  20:7.	  

	  
	  
	  
	  

Четверта	  заповідь	  
	  

73. Яка	  четверта	  заповідь?	  
-‐	  Четверта	  заповідь:	  «Пам’ятай	  день	  суботній,	  щоб	  святити	  його!	  Шість	  днів	  працюй	  і	  
роби	  всю	  працю	  свою,	  а	  день	  сьомий	  –	  субота	  для	  Господа,	  Бога	  твого:	  не	  роби	  жодної	  
праці	  ти	  й	  син	  твій,	  та	  дочка	  твоя,	  раб	  твій	  та	  невільниця	  твоя,	  і	  худоба	  твоя,	  і	  приходько	  
твій,	  що	  в	  брамах	  твоїх.	  Бо	  шість	  днів	  творив	  Господь	  небо	  та	  землю,	  море	  та	  все,	  що	  в	  
них,	  а	  дня	  сьомого	  спочив,	  тому	  поблагословив	  Господь	  день	  суботній	  і	  освятив	  його».	  
Вихід	  20:8-‐11.	  
	  

74. До	  чого	  закликає	  нас	  четверта	  заповідь?	  
-‐	  Святити	  день	  суботній.	  
Левит	  19:30.	  
	  

75. Який	  день	  тижня	  є	  християнською	  суботою?	  
-‐	  Перший	  день	  тижня,	  неділя,	  або	  «день	  Господній»,	  у	  котрий	  Христос	  воскрес	  із	  
мертвих.	  
Дії	  20:7;	  Об’явлення	  1:10.	  
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76. Що	  маємо	  робити	  у	  неділю?	  
-‐	  Ми	  повинні	  поклонятися	  Богу	  разом	  з	  Його	  народом	  і	  самостійно,	  молитись	  до	  Нього,	  
прославляти	  Його,	  читати	  чи	  слухати	  Його	  Слово	  та	  робити	  добро	  іншим	  людям.	  
Ісаї	  	  58:13-‐14.	  

	  
	  

П’ята	  заповідь	  
	  

77. Яка	  п’ята	  заповідь?	  	  
-‐	  П’ята	  заповідь:	  «Шануй	  свого	  батька	  та	  матір	  свою,	  щоб	  довгі	  були	  твої	  дні	  на	  землі,	  
яку	  Господь,	  Бог	  твій,	  дає	  тобі!»	  
Вихід	  20:12.	  	  	  
	  

78. До	  чого	  закликає	  нас	  п’ята	  заповідь?	  	  
-‐	  Любити	  та	  коритися	  нашим	  батькам	  та	  всім	  людям,	  які	  мають	  владу	  над	  нами.	  
Колосян	  3:20.	  
	  
	  

Шоста	  заповідь	  
	  

79. Яка	  шоста	  заповідь?	  	  
-‐	  Шоста	  заповідь:	  «Не	  вбивай!»	  
Вихід	  20:13.	  
	  

80. До	  чого	  закликає	  нас	  шоста	  заповідь?	  	  
-‐	  Не	  забирати	  життя	  іншого,	  не	  битися	  та	  не	  злитися	  на	  інших.	  
Псалом	  81:3-‐4;	  Матвія	  5:21-‐22.	  
	  
	  

Сьома	  заповідь	  
	  

81. Яка	  сьома	  заповідь?	  	  
-‐	  Сьома	  заповідь:	  «Не	  чини	  перелюбу!»	  
Вихід	  20:14.	  
	  

82. До	  чого	  закликає	  нас	  сьома	  заповідь?	  	  
-‐	  	  Бути	  чистими	  в	  наших	  думках,	  словах	  та	  поведінці.	  
2	  Тимофія	  2:22.	  
	  
	  

Восьма	  заповідь	  
	  

83. Яка	  восьма	  заповідь?	  	  
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-‐	  Восьма	  заповідь:	  «Не	  кради!»	  
Вихід	  20:15.	  
	  

84. До	  чого	  закликає	  нас	  восьма	  заповідь?	  	  
-‐	  	  Бути	  чесними	  та	  поважати	  власність	  інших.	  	  
Римлян	  12:17.	  
	  
	  

Дев’ята	  заповідь	  
	  

85. Яка	  дев’ята	  заповідь?	  	  
-‐	  Дев’ята	  заповідь:	  «Не	  свідчи	  неправдиво	  на	  свого	  ближнього!»	  
Вихід	  20:16.	  

	  
86. До	  чого	  закликає	  нас	  дев’ята	  заповідь?	  	  

-‐	  Завжди	  говорити	  правду.	  	  
Захарії	  8:16.	  
	  
	  

Десята	  заповідь	  
	  

87. Яка	  десята	  заповідь?	  	  
-‐	  Десята	  заповідь:	  «Не	  жадай	  дому	  ближнього	  свого,	  не	  жадай	  жони	  ближнього	  свого,	  
ані	  раба	  його,	  ані	  невільниці	  його,	  ані	  вола	  його,	  ані	  осла	  його,	  ані	  всього,	  що	  
ближнього	  твого!»	  
Вихід	  20:17.	  
	  

88. До	  чого	  закликає	  нас	  десята	  заповідь?	  	  
-‐	  Задовольнятися	  тим,	  що	  маємо	  і	  не	  заздрити	  іншим.	  	  	  
1	  Тимофія	  6:8.	  
	  
	  

	  
	  
Виконання	  Божих	  законів	  

	  
89. Чи	  можемо	  виконувати	  десять	  заповідей	  бездоганно?	  	  

-‐	  Ні.	  Ми	  порушуємо	  їх	  щоденно	  у	  думках,	  словах	  та	  вчинках.	  
Псалом	  13:3.	  
	  

90. Чи	  був	  хтось,	  хто	  б	  бездоганно	  виконував	  десять	  заповідей?	  	  
-‐	  Тільки	  Господь	  Ісус	  Христос,	  	  який	  є	  Богом	  і	  людиною	  в	  одній	  особі,	  був	  повністю	  
слухняним	  десяти	  заповідям.	  
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Євреїв	  4:15;	  1	  Петра	  2:22.	  
	  

91. На	  що	  заслуговуємо,	  коли	  порушуємо	  заповіді?	  
-‐	  На	  Божий	  гнів	  та	  покарання.	  
Римлян	  6:23.	  

	  
	  

Шлях	  до	  спасіння	  
	  

92. Як	  можемо	  уникнути	  Божого	  гніву	  та	  покарання?	  	  
-‐	  Бог,	  у	  своїй	  милості,	  надав	  єдиний	  шлях	  спасіння	  через	  віру	  в	  Господа	  Ісуса	  Христа	  для	  
тих,	  хто	  покається.	  	  
Дії	  20:21.	  
	  

93. Що	  таке	  віра?	  	  
-‐	  Віра	  в	  Ісуса	  Христа	  є	  подарунком	  від	  Бога.	  Коли	  довіряємось	  Йому	  –	  Він	  прощає	  наші	  
гріхи.	  
Івана	  3:16.	  
	  

94. Що	  таке	  покаяння?	  	  
-‐	  Покаяння	  –	  це	  також	  подарунок	  від	  Бога.	  Це	  коли	  ми	  щиро	  засмучені	  своїми	  гріхами	  і	  
відвертаємось	  від	  них	  до	  Ісуса	  Христа,	  намагаючись	  жити	  для	  Його	  слави.	  
Луки	  18:13.	  
	  
	  

Життя	  спасенної	  людини	  
	  

95. Що	  допомагає	  нам	  жити	  тепер,	  коли	  ми	  спасенні?	  
-‐	  Біблія,	  таїнства	  та	  молитви.	  
Дії	  2:42;	  2	  Тимофія	  3:15.	  
	  

96. Як	  ми	  повинні	  читати	  Боже	  Слово?	  	  
-‐	  Ми	  повинні	  читати	  Біблію	  уважно	  та	  вірити	  всьому	  написаному.	  	  
2	  Тимофія	  3:16.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Хрещення	  та	  причастя	  
	  

97. Які	  таїнства	  існують	  у	  Церкві?	  	  
-‐	  Таїнства	  церкви	  –	  	  хрещення	  та	  причастя.	  
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Матвія	  28:19-‐20.	  
	  

98. Що	  таке	  хрещення?	  	  
-‐	  Хрещення	  –	  це	  зовнішній	  знак	  обмивання	  водою,	  в	  Ім’я	  Отця	  і	  Сина,	  і	  Святого	  Духа,	  
який	  свідчить	  нам	  про	  очищення	  від	  гріха	  кров’ю	  Ісуса	  Христа.	  Хрещення	  означає,	  що	  
належимо	  Божій	  церкві.	  
Дії	  2:37-‐41.	  
	  

99. Що	  таке	  причастя?	  	  
-‐	  Причастя	  –	  це	  зовнішній	  знак	  споживання	  хліба	  та	  пиття	  вина,	  який	  свідчить	  нам	  про	  
смерть	  Господа	  Ісуса	  Христа	  за	  Його	  людей	  .	  
1	  Коринтян	  11:23.	  
	  

100. Що	  відображають	  собою	  хліб	  і	  вино?	  	  
-‐	  Тіло	  і	  кров	  Христа.	  	  
1	  Коринтян	  11:24:25.	  
	  

101. Чому	  Ісус	  Христос	  звелів	  всім,	  хто	  вірить	  в	  Нього	  виконувати	  це	  таїнство?	  	  
-‐	  Щоб	  ми	  згадували	  смерть	  і	  воскресіння	  Христа	  і	  проголошували	  про	  це	  до	  краю	  землі.	  
1	  Коринтян	  11:26.	  
	  
	  

Молитва	  
	  

102. Що	  таке	  молитва?	  	  
-‐	  Молитва	  –	  це	  звернення	  до	  Бога	  з	  проханнями	  про	  те,	  що	  приємне	  Йому,	  для	  
визнання	  наших	  гріхів	  і	  подяки	  Йому	  за	  всі	  Його	  милості.	  	  
Филип’ян	  4:6.	  
	  

103. У	  чиє	  ім’я	  ми	  повинні	  молитись?	  	  
-‐	  В	  Ім’я	  Ісуса	  Христа.	  	  
Івана	  16:23.	  
	  

104. Що	  Бог	  дав	  нам,	  щоб	  навчити	  нас	  молитись?	  	  
-‐	  Вся	  Біблія	  навчає	  нас	  про	  молитву,	  але	  Ісус	  особливо	  навчає	  нас	  про	  неї	  в	  молитві	  
«Отче	  Наш».	  	  
Матвія	  6:9-‐13.	  
	  
	  
	  
	  
	  

105. Що	  таке	  молитва	  «Отче	  Наш»?	  	  
-‐	  Ось	  молитва	  «Отче	  Наш»:	  	  
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«Отче	  наш,	  що	  єси	  на	  небесах!	  
Нехай	  святиться	  Ім’я	  Твоє,	  	  
нехай	  прийде	  Царство	  Твоє,	  
Нехай	  буде	  воля	  Твоя,	  	  
як	  на	  небі,	  так	  і	  на	  землі.	  
Хліб	  наш	  насущний	  дай	  нам	  	  сьогодні.	  
І	  прости	  нам	  провини	  наші,	  як	  і	  ми	  	  
прощаємо	  винуватцям	  нашим.	  
І	  не	  введи	  нас	  у	  спокусу,	  	  
але	  визволи	  нас	  від	  лукавого.	  
Бо	  Твоє	  є	  царство,	  і	  сила,	  	  
і	  слава	  навіки	  вічні.	  Амінь.»	  
Матвія	  6:9-‐13.	  
	  
	  

Де	  зараз	  знаходиться	  Ісус	  
	  

106. Чи	  залишився	  Ісус	  в	  могилі	  після	  Своєї	  смерті?	  	  
-‐	  Ні.	  На	  третій	  день	  Ісус	  воскрес	  із	  мертвих.	  
Матвія	  28:6.	  
	  

107. Де	  зараз	  знаходиться	  Ісус?	  	  
-‐	  Ісус	  на	  небі,	  сидить	  праворуч	  Бога	  Отця,	  і	  завжди	  підносить	  молитви	  за	  Свій	  народ.	  
Марка	  16:19.	  
	  

108. Чи	  прийде	  Ісус	  знову	  у	  цей	  світ?	  	  
-‐	  Так.	  У	  кінці	  часів	  Христос	  прийде	  судити	  цей	  світ.	  
Матвія	  25:31-‐32.	  
	  
	  

Смерть	  
	  

109. Що	  трапляється,	  коли	  людина	  помирає?	  	  
-‐	  Тіло	  розкладається,	  але	  душа	  продовжує	  жити	  і	  прямує	  або	  ж	  до	  раю,	  або	  до	  пекла.	  
1	  Солунян	  4:14.	  
	  

110. Чи	  воскреснуть	  знову	  тіла	  померлих?	  	  
-‐	  Так.	  Коли	  Христос	  повернеться,	  тіла	  померлих	  воскреснуть	  і	  назавжди	  поєднаються	  із	  
своїми	  душами.	  
1	  Коринтян	  15:43.	  
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Пекло	  

	  
111. Куди	  Бог	  пошле	  нечестивих?	  	  

-‐	  До	  пекла.	  	  
Матвія	  25:41.	  
	  

112. Що	  таке	  пекло?	  	  
-‐	  Жахливе	  місце	  мук	  і	  покарання.	  
Луки	  16:28.	  
	  
	  

Рай	  
	  

113. Куди	  потраплять	  благочестиві	  люди	  після	  смерті?	  
-‐	  До	  раю.	  	  
Матвія	  25:34.	  
	  

114. Що	  таке	  рай?	  	  
-‐	  Славне	  радісне	  місце,	  де	  перебуває	  Христос.	  
Об’явлення	  21:4.	  


