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ВЕСТМИНСТЕРСКИ МАЛИ КАТИХИЗИС
26.07.1648.
Појам катихизис води порекло од грчког глагола kathce,w
што у преводу значи предавањем научити, поучити. Овај
појам се у хришћанству користи у значењу поучавања и
увођења верних у основне тајне и садржај хришћанске вере.
Предмет Катихизиса је, дакле, објављивање и излагање
истине о Богу, човеку и свету, о односу Бога према човеку и
свету како и о односу човека према Богу и свету.
У току Свог земаљског живота Господ Исус Христос је, први
Благовесник спасења, поучавао народ о Богу и истинитој
вери у Њега, о Царству Божијем и блаженствима , о
испуњавању заповести и истинском животу по Богу.
Његова Беседа на Гори (Матеј 5-7), приче о сејачу и семену,
о пшеници и кукољу, о зрну горушичном, о квасцу, о трговцу
бисером, и друге (Матеј 13) имају за циљ да вернима
приближе истину о Царству Божијем, и Христу као Цару
Будућег века који верујуће уводи у вечни живот. По
Христовим речима, вечни живот је познање истинитог Бога
и Јединородног Сина Божијег (Јован 17,3).
Господ Исус Христос је најпре говорио у причама, а потом
је отворено објавио божанску истину, што и Сам каже у
Јовановом Еванђељу: Ово сам вам говорио у причама;
доћи ће час када вам нећу више говорити у причама, него
ћу вам отворено говорити о Оцу. (Јован 16,25). Своје
речи потврђивао је чудима која је чинио. Врхунац Његове
објаве и круна свих Његових дела јесте славно Васкрсење,
којим је показао смисао Свог доласка у свет, а то је победа
над грехом, смрћу и задобијање вечног живота.
Поред Светога писма, Катихизис је књига вере настала од
грчке речи катихизис што значи веровати. У овој књизи,
укратко су представљена основна начела вере. У
хришћанству, овај појам се користи у значењу поучавања и
увођења верних у садржај хришћанске вере. Катихизис је
објављивање и излагање истине о богу, човеку и свету, о
односу Бога према човеку и свету као и о односу човека
према Богу и свету.
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Верујем да ће читаоци овог првог превода на српки јези,
обогатити свој духовни живот.
Београд, 2015.године Господње
влч. Петровић, Петар
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Питање 1: Који је човеков коначни циљ?
Одговор: Човеков коначни циљ је да прославља Бога и да
се у Њему радује заувек.
Библијски цитати: Псалам 86; Исаија 60,21; Римљанима
11,36; 1.Коринћанима 6,20.31; Откривење 4,11; Псалам
16,5-11; Псалам 144,15; Исаија 12,2; Лука 2,10;
Филипљанима 4,4; Откривење 21,3.4;
Питање 2: Где налазимо правила, која нам је Бог дао, а
која нас упућују како да га исправно прослављамо и да
се у Њему радујемо?
Одговор: Сва правила о исправном прослављању Бога се
налазе у његовој речи која је записана у Старом и Новом
завету.
Библијски цитати: Матеј 19,4.5; 1.Мојсијева 2,24; Лука
24,27.44; 1.Коринћанима 2,13; 14,37; 2.Петрова 1,20.21;
3,2.15.16; 5.Мојесијева 4,2; Псалам 19,7-11; Исаија 8,20;
Јован 15,11; 1.Јованова 20,30.31; Дела 17,11; 2.Тимотеју
3,15-17; 1.Јованова 1,4;
Питање 3: Шта нас Свето писмо научава?
Одговор: Свето писмо нас научава о томе шта човек треба
да верује о Богу и шта Бог захтева од човека.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 1,1; Јован 5,39; Јован 20,31;
Римљанима 10,17; 2.Тимотеју 3,15; 5.Мојсијева 10,12.13;
Исус Навин 1,8; Псалам 119,105; Михеј 6,8; 2.Тимотеју
3,16.17;
Питање 4: Ко је Бог?
Одговор: Бог је Дух, бесконачан, вечан и непромењив у
својој мудрости, сили, светости, праведности, доброти и
истини.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 4,15-19; Лука 24,39;
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Јован 1,18; Јован 4,24; Дела 17,29; 1.Царевима 8,27;
Псалам 139,7-10; 147,5; Jеремија 23,24; Римљанима 11,3336; 5.Moјсијева 33,27; Псалам 90,2; 102,12,24-27;
Oткривење 1,4.8; Псалам 33,11; Mалахија 3,6; Jеврејима
1,12, 6,17.18; 13,8; Jaков 1,17; 2.Мојсијева 3,14; Псалам
115,2.3; 1.Tимотеју 1,17; 6,15.17; Псалам 104,24;
Римљанима 11,33.34; Jеврејима 4,13; 1.Jованова 3,20,
1.Moјсијева 17,1; Псалам 62,11; Jeремија 32,17; Матеј 19,26;
Oткривење 1,8; Jeврејима 1,13; 1.Петрова 1,15.16;
1.Jованова 3,3.5; Oтркивење 15,4; 1.Mојсијева 18,25,
2.Moјсијева 34,5.6; 5.Moјсијева 32,4; Псалам 96,13;
Римљанима 3,5.26; Псалам 103,5; 107,8; Матеј 19,7;
Римљанима 2,4; 2.Mојсијева 34,6; 5.Moјсијева 32,4; Псалам
86,15; Псалам 117,2; Jeврејима 6,18.
Питање 5: Да ли постоји само један Бог или више њеих?
Одговор: Постоји само један живи и истинити Бог.
Библијски цитати: 5.Mojсијева 6,4; Исаија 44,6; 45,21.22;
1.Коринћанима 8,4-6; Јеремија 10,10; Јован 17,3;
1.Солуњанима 1,9; 1.Јованова 5,20;
Питање 6: Колико има особа у Светој Тројици?
Одговор: У Светој Тројици су три особе: Отац, Син и Свети
Дух. Њих троје јесу један Бог, исте суштине, потпуно
једнаки у сили и слави.
Библијски цитати: Матеј 3,16.17; 28,19; 2.Коринћанима
13,14; 1.Петрова 1,2; Псалам 45,6; Јован 1,1; 17,5; Дела
5,3.4; Римљанима 9,5; Колошанима 2,9; Јуда 1,24.25.
Питање 7: Шта су Божије одредбе?
Одговор: Божије одредбе су све оно што је Бог по одлуци
своје воље предодреди да се треба догодити, а све то се
догађа њему на славу.
Библијски цитати: Псалам 33,11; Исаија 14,24; Дела 2,23;
Ефесцима 1,11.12.
5

Питање 8: Како Бог спроводи своје одредбе?
Одговор: Бог спроводи своје одредбе у делима стварања и
провиђења.
Библијски цитати: Псалам 148,8; Исаија 40,26; Данило 4,35;
Дела 4,24-28; Откривење 4,11;
Питање 9: Шта је дело стварања?
Одговор: Дело стварања јесте у томе што је Бог силом
своје Речи у шест дана ни из чега створио свет и све је
било веома добро.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 1,1; Псалам 33,6.9; Јеврејима
11,3; 1.Мојсијева 1,31.
Питање 10: Каквим је Бог створио човека?
Одговор: Бог је створио човека, мушко и женско, на своју
слику, у знању, праведности и светости и дао им власт над
свим створењем.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 1,27; Колошанима 3,10;
Ефесцима 4,24; 1.Мојсијева 1,28; Псалам 8.
Питање 12: Шта је промисао Божија?
Одговор: Промисао Божија је његово најсветије, најмудрије
и најмоћније одражавање свег створења и владање над
њим и његовим поступцима.
Библијски цитати: Псалам 145,17; 104,24; Јеврејима 1,3;
Немија 9,6; Ефесцима 1,19-22; Псалам 36,6; Пословице
16,33; Матеј 10,30.
Питање 12: Шта је била промисао Божија према човеку
када је створен?
Одговор: Када је Бог створио човека склопио је савез
живота с њим уз услов савршене послушности; забранио
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му је да једе са стабла спознања добра и зла, по цену
смртне казне.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 2,16.17; Јаков 2,10.
Питање 13: Да ли су наши прародитељи остали у стању
у којем су првобитно створени?
Одговор: Наши прародитељи, остављени на слободу
властите воље, сагрешили су против Бога и тиме нарушили
првобитно стање у којем су били створени.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 3,6-8,13; 2.Коринћанима 11,3.
Питање 14: Шта је грех?
Одговор: Грех је свако одступање од закона Божијег или
безакоње.
Библијски цитати: 3.Мојсијева 5,17; Јаков 4,17; 1.Јованова
3,4.
Питање 15: Шта је био грех наших прародитеља због
којега су пали из првобитног стања у којем су били
створени?
Одговор: Наши прародитељи су сагрешили једући са
стабла спознања добра и зла, и тиме су пали у грех из
првобитног стања у којем су били створени.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 3,6.
Питање 16: Да ли је целокупан људски род сагрешио и
пао са Адамом?
Одговор: Бог је склопио савез не само са Адамом, него и са
његовим потомством, стога је сав људски род, обзиром да
потиче од Адама, учествовао у његовом греху и паду и
тиме сагрешио.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 2,16.17; Јаков 2,10;
Римљанима 5,12-21; 1.Коринћанима 15,22.
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Питање 17: У каквом се стању нашло човечанство
након пада у грех?
Одговор: Пад је довео човечанство у стање греха и јада.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 3,16-19.23; Римљанима 3,16;
5,12; Ефесцима 2,1.
Питање 18: Због чега је стање у којем се човек налази
након пада грешно?
Одговор: Стање у којем се човек налази након пада је
грешно јер због кривице Адамовог првог греха, губитка
првобитне праведности у којој је створен и искварењу
његове природе, заједно са свим осталим преступима који
из њега произилазе.
Библијски цитати: Римљанима 5,12.19; Римљанима 3,10;
Колошанима 3,10; Ефесцима 4,24; Псалам 51,5; Јован 3,6;
Римљанима 3,18; 8,7.8; Ефесцима 2,3; 1.Мојсијева 6,5;
Псалам 53,1-3; Матеј 15,19; Римљанима 3,10-18,23;
Галатима 5,19-21; Јаков 1,14.15.
Питање 19: Какву је беду човечанству донео пад?
Одговор: Падом у грех човечанство је изгубило
заједништво са Богом и налази се под Божијим
проклетством; стога људе у овом животу сналазе јади, а на
крају смрт и вечне паклене муке.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 3,8.24; Joван 8,34.42;
Eфесцима 2,12; 4,18; Joван 3,36; Римљанима 1,18;
Eфесцима 2,3; 5,6; Галатима 3,10;Откривење 22,3;
1.Мојсијева 3,16-19; Jов 5,7; Проповедник 2,22.23,
Римљанима 8,18-23; Језекиљ 18,4; Римљанима 5,12; 6,23;
Матеј 25,41.46; 2.Солуњанима 1,9; Oткривење 14,9-11.
Питање 20: Да ли ће Бог читаво човечанство
препустити пропасти у греху и беди?
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Одговор: Бог је од вечности, према одлуци своје воље,
изабрао неке за вечни живот и склопио савез са њима да
би их, по Откупитељу, избавио из греха и беде и донео им
спасење.
Библијски цитати: Дела 13,48; Eфесцима 1,4.5,
2.Солуњанима 2,13.14; 1.Мојсијева 3,15; 17,7; 2.Mојсијева
19,5.6; Jeремија 31,31-34; Mатеј 20,28; 1.Kоринћанима 11,25;
Jеврејима 9,15.
Питање 21: Ко је Откупитељ Божијих изабраника?
Одговор: Једини Откупитељ Божијих изабраника јесте
Господ Исус Христос; вечни Син Божији који је постао човек,
и био и остао Бог и човек, у две непомешане природе, али у
једној особи, заувек.
Библијски цитати: Јован 14,6; Дела 4,12; 1.Тимотеју 2,5.6;
Псалам 2,7; Матеј 3,17; 17,5; Jован 1,18; Исаија 9,6, Mатеј
1,23; Jован 1,14; Галатима 4,4; Дела 1,11; Jеврејима 7,24.25.
Питање 22: Како је Христос, Син Божији, постао човек?
Одговор: Христос, Син Божији постао је човек узевши право
тело и разумну душу, зачет Светим Духом у крилу девице
Марије, рођен од ње, али без греха.
Библијски цитати: Филипљанима 2,7, Jеврејима 2,14, Лука
1,27.31.35; 2.Коринћанима 5,21, Jеврејима 4,15; 7,26;
1.Jованова 3,5.
Питање 23: Које службе врши Христос као наш
Откупитељ?
Одговор: Христос као наш Откупитељ врши службу пророка,
свештеника и цара, својим понижењем и узвишењем
истовремено.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 18,18; Дела 2,33, 3,22.23;
Jеврејима 1,1.2; Jеврејима 4,14.15; 5,5.6; Исаија 9,6.7; Лука
1,32.33. Jован 18,37; 1.Коринћанима 15,25.
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Питање 24: На који начин Христос врши службу пророка?
Одговор: Христос врши службу пророка тако што нам кроз
своју Реч и по Светом Духу открива Божију вољу у вези са
нашим спасењем.
Библијски цитати: Лука 4,18.19.21; Дела 1,1.2; Јеврејима 2,3;
Jован 15,26.27; Дела 1,8; 1.Петрова 1,11; Јован 4,41.42;
Jован 20,30.31.
Питање 25: На који начин Христос врши службу
свештеника?
Одговор: Христос врши службу свештеника тако што је
једном принесен као жртва да би удовољио божанској
правди и помирио нас са Богом, као и тиме што непрестано
посредује за нас.
Библијски цитати: Исаија 53; Дела 8,32-35; Јеврејима 9,2628; 10,12; Римљанима 5,10.11; 2.Коринћанима 5,18;
Колошанима 1,21.22; Римљанима 8,34; Јеврејима 7,25, 9,24.
Питање 26: На који начин Христос врши службу цара?
Одговор: Христос врши службу цара тако што нас је себи
подложио, над нама влада и брани нас, сузбија и побеђује
своје и наше непријатеље.
Библијски цитати: Псалам 110,3; Матеј 28,18-20; Јован 17,2;
Колошанима 1,13; Псалам 2,6-9; 110,1.2; Матеј 12,28;
1.Коринћанима 15,24-26; Колошанима 2,15.
Питање 27: У чему се састоји Христово понижење?
Одговор: Христово понижење се састоји у томе што се
уопште родио, и то у понижавајућим условима, под законом,
проживљавајући јаде овога живота, гњев Божији и
проклетство смрти на крсту. Потом у сахрани и
пребивањем у власти смрти неко време.
Библијски цитати: Лука 2,7; 2.Коринћанима 8,9; Галатима
4,4; Исаија 53,3; Лука 9,58; Јован 4,6; Јован 11,35;
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Јеврејима 2,18; Псалам 22,1; Матеј 27,46; Исаија 53,10;
1.Јованова 2,2; Галатима 3,13; Филипљанима 2,8; Матеј
12,40; 1.Коринћанима 15,3.4.
Питање 28: У чему се састоји Христово узвишење?
Одговор: Христово узвишење се састоји у васкрсењу из
мртвих трећег дана, у вазнесењу на небо и постављењу
десна Богу оцу, као и у поновном доласку када ће у
Последњем дану судити свету.
Библијски цитати: 1.Kоринћанима 15,4; Псалам 68,18; Дела
1,11; Eфесцима 4,8; Псалам 110,1; Дела 2,33.34; Jеврејима
1,3; Mатеј 16,27; Дела 17,31.
Питање 29: На који начин постајемо учесницима
откупљења које нам је Христос прибавио?
Одговор: Постајемо учесницима откупљења које нам је
Христос прибавио тако што се то откупљење, по Светом
Духу, делотворно примењује на нас.
Библијски цитати:Титу 3,4-7.
Питање 30: На који начин Свети Дух примењује то
откупљење, које је Христос прибавио за нас?
Одговор: То откупљење, које је Христос прибавио, Свети
Дух примењује на нас тако што у нама подстиче веру и
тиме нас сједињује са Христом, по Божијем делотворномо
позиву који нам је упућен.
Библијски цитати: Римљанима 10,17; 1.Коринћанима 2,1216; Ефесцима 2,8; Филипљанима 1,29; Јован 15,5;
1.Коринћанима 1,9; Ефесцима 3,17.
Питање 31: Шта је то Божији делотворни позив?
Одговор: Божији делотворни позив јесте деловање Светога
Духа којим нам разоткрива грех и беду, просветљује наше
умове да можемо спознати Христа, обнавља нашу вољу,
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уверава нас и омогућује нам да прихватимо Исуса Христа
кога нам еванђеље слободно доноси.
Библијски цитати: Дела 26,18, 1.Коринћанима 2,10.12;
2.Kоринћанима 4,6; Eфесцима 1,17.18, 5 Мојсијева 30,6;
Jезекиљ 36,26.27; Jован 3,5; Tит 3,5; 6,44.45; Дела 16,14,
Исаија 45,22; Матеј 11,28-30; Oткривење 22,17.
Питање 32: У којим благодатима имају удела у овоме
животу они који су позвани Божијим делотворним
позивом?
Одговор: Они који су позвани Божијим делотворним
позивом у овом животу имају удела у оправдању,
посињењу, посвећењу, и у овом животу, још у неким другим
благодатима која прате наведене благодати или произлазе
из њих.
Библијски цитати: Римљанима 8,30; 1.Коринћанима 1,30;
6,11; Eфесцима 1,5.
Питање 33: Шта је оправдање?
Одговор: Оправдање је чин Божије бесплатне милости по
којој нам он опрашта све наше грехе и прихвате нас
праведнима у својим очима само због Христове
праведности коју нам је урачунао, а што се прихвата једино
вером.
Библијски цитати: Римљанима 3,24; 4,6-8; 2.Коринћанима
5,19.21; Римљанима 4,6.11; 5,19; Галатима 2,16;
Филипљанима 3,9.
Питање 34: Шта је посињење?
Одговор: Посињење је чин Божије бесплатне милости по
којему смо убројени међу Божије синове и као такви имамо
права на све повластице које из тога произилазе.
Библијски цитати: 1.Јованова 3,1.
Питање 35: Шта је посвећење?
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Одговор: Посвећење је дело Божије бесплатне милости
која нас обнавља у целокупног човека на слику Божију, и
све нас више и више оснажује на умирање греху и живот у
праведности.
Библијски цитати: Језекиљ 36,27; Филипљанима 2,13;
2.Солуњанима 5,23; Језекиљ 36,25-27; Римљанима
6,4.6.12-14; 2.Коринћанима 7,1; 1.Петрова 2,24.
Питање 36: Које благодати у земаљском животу иду
заједно или произилазе из оправдања, посињења и
посвећења?
Одговор: Благодати земаљског живота које иду заједно или
произлазе из оправдања, посињења и посвећења, јесу:
сигурност у Божију љубав, посињења и посвећења, јесу:
Дух, раст у милости и истрајност до краја.
Библијски цитати: Римљанима 5,1.5; 14,17; 2.Петрова 3,18;
Филипљанима 1,6; 1.Петрова 1,5.
Питање 37: Које благодати верници на самрти примају
од Христа?
Одговор: Душе верника постају на самрти савршене у
светости и одмах прелазе у славу, а њихова тела која су
још увек сједињена са Христом почивају у гробовима до
васкрсења.
Библијски цитати: Јеврејима 12,23; Лука 23,43;
2.Коринћанима 5,6.8; Филипљанима 1,23; 1.Солуњанима
4,14; Данило 12,2; Јован 5,28.29; Дела 24,15.
Питање 38: Које благодати ће верници примити од
Христа при васкрсењу?
Одговор: При васкрсењу ће верници, након што буду
уздигнути у слави, бити јавно признати и оправдани на
Судњем дану, биће потпуно благословени радујући се у
Богу кроз читаву вечност.
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Библијски цитати: 1.Коринћанима 15,42.43; Mатеј
25,33.34.46; Римљанима 8,29; 1.Јованова 3,2; Псалам
16,11; 1.Солуњанима 4,17.
Питање 39: Које дужности Бог захтева од човека?
Одговор: Бог од човека захтева послушност његовој вољи
коју је открио људима.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 29,29; Михеј 6,8; 1.Јованова
5,2.3.
Питање 40: Које је било прво правило послушности које
је Бог открио човеку?
Одговор: Прво правило послушности које је Бог открио
човеку јесте морални закон.
Библисјки цитати: Римљанима 2,14.15; 10,5.
Питање 41: У чему је морални закон сажето обухваћен?
Одговор: Морални закон је сажето обухваћен у Десет
заповести.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 4,13; Mатеј19,17-19.
Питање 42: Како гласи сажетак Декалога?
Одговор: Декалог је сажет у речима: ‘Љуби Господа Бога
својега из свега срца својега, и свом душом својом, и свом
снагом својом и свом мишљу својом, и ближњега својега
као себе самога’.
Библијски цитати: Матеј 22,37-40.
Питање 43: Како гласи увод у Декалог?
Одговор: Увод у Декалог гласи: „ Ја сам Господ, Бог твој,
који сам те извео из земље египатске, из куће ропства“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,2; 5.Мојсијева 5,6.
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Питање 44: Шта нас учи увод у Декалог?
Одговор: Увод у Декалог нас учи да морамо држати Божије
заповести, јер је Бог наш Господ, Бог и Откупитељ.
Библијски цитати: Лука 1,74.75; 1.Петрова 1,14-19.
Питање 45: Како гласи прва заповест?
Одговор: Прва заповест гласи: „Немој имати других богова
уз мене“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,3; 5.Мојсијева 5,7.
Питање 46: Шта се захтева у првој заповести?
Одговор: У првој заповести се од нас захтева да знамо и
признамо да је Бог једини истинити Бог, и наш Бог, као и да
Га у складу с тим обожавамо и прослављамо.
Библијски цитати: 1.Дневника 28,9; Исаија 45,20-25; Матеј
4,10.
Питање 47: Шта се забрањује у првој заповести?
Одговор: У првој заповести нам се забрањује порицање
Бога, ускраћивање обожавања и прослављања правог Бога
као Бога и нашег Бога, забрањено је давање било чему
другоме поштовање и славе које припадају једино Богу.
Библијски цитати: Псалам 14,1; Римљанима 1,20.21;
Псалам 81,10.11; Језекиљ 8,17.18; 1,25.
Питање 48: Шта нас речи прве заповести, „уз мене“, уче?
Одговор: Ове речи у првој запвоести, „уз мене“, уче нас да
еј Бог, који све види, посебно осетљив и разочаран грехом
обожавања било којег другог бога.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 30,17.18; Псалам 44,20.21;
Јекезиљ 8,12.
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Питање 49: Како гласи друга заповест?
Одговор: „Не прави себи лика ни обличја било чега што је
горе на небу, или доле на земљи, или у водама под
земљом. Не клањај им се нити им служи. Јер ја, Господ,
Бог твој, Бог сам љубоморан. Кажњавам грех отаца - оних
који ме мрзе - на деци до трећег и четвртог колена, а
исказујем милост хиљадама који ме љубе и врше моје
заповести“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,4-6; 5.Мојсијева 5,8-10.
Питање 50: Шта се захтева у другој заповести?
Одговор: У другој заповести се захтева прихватање,
обожавање и очување чистим и потпуним свих оних
заповести о обожавању и верских одредаба које нам је Бог
наложио у својој Речи.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 12,32; Матеј 28,20.
Питање 51: Шта се забрањује у другој заповести?
Одговор: У другој заповести нам се забрањује обожавање
Бога у облику лика или на било који други начин који он није
одредио у својој Речи.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 4,15-19; Римљанима 1,22.23;
3.Mојсијева 10,1.2; Jеремија 19,4.5; Kолошанима 2,18-23.
Питање 52: Које још разлоге за послушност налазимо у
другој заповести?
Одговор: Разлози за послушност у другој заповести састоје
се у Божијој суверености над нама, у томе што смо његово
власништво, и у томе што је Он љубоморан на своје право
да му се искаже обожавање.
Библијски цитати: Псалам 95,2.3.6.7; 96,9.10; 2.Мојсијева
19,5; Псалам 45,11; Исаија 54,5, 2.Мојсијева 34,14;
1.Коринћанима 10,22.
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Питање 53: Како гласи трећа заповест?
Одговор: Трећа заповест гласи: „Не узимај узалуд имена
Господа, Бога свога, јер Господ не опрашта ономе који
узалуд изговара име његово“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,7; 5.Мојсијева 5,11.
Питање 54: Шта се захтева у трећој заповести?
Одговор: У трећој заповести се захтева да се Божијим
именима, насловима, особинама, одредбама, затим
његовом Речју и делима користимо свето и са
страхопоштовањем.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 10,20; Псалам 29,2; Матеј
6,9; 1.Дневника 29,10-13; Oткривење 15,3.4; Дела 2,42;
1.Kоринћанима 11,27.28; Псалам 138,2; Oткривење 22,18.19;
Псалам 107,21.22; Oткривење 4,11.
Питање 55: Шта се забрањује у трећој заповести?
Одговор: У трећој запвоести се забрањује свако испразно
коришћење или злоупотреба било чега по чему се Бог
објављује људима.
Библијски цитати: 3.Мојсијева 19,12; Матеј 5,33-37; Јаков
5,12.
Питање 56: Које још разлоге за послушност налазимо у
трећој заповести?
Одговор: Разлог за послушност у трећој заповести састоји
се у следећем: свако ко прекрши ову заповест можда ће и
избећи људску казну, али неће избећи Божију праведну
осуду.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 28,58.59; 1.Самуилова 3,13;
4,11.
Питање 57: Како гласи четврта заповест?
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Одговор: „Сећај се да светкујеш дан од одмора. Шест дана
ради и обављај сав свој посао. А седмога је дана одмор,
починак посвећен Господу, Богу твојему. Тада никаква
посла немој радити: ни ти, ни син твој, ни кћи твоја, ни слуга
твој, ни слушкиња твоја, ни живина твоја, нити дошљак који
се нађе унутар твојих врата. Та и Господ је шест дана
стварао небо, земљу и море и све што је у њима, а седмога
је дана починуо. Стога је Господ благословио и посветио
дан од одмора“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,8-11; 5.Мојсијева 5,12-15.
Питање 58: Шта се захтева у четвртој заповести?
Одговор: У четвртој заповести захтева се обдржавање
светим временско раздобље које је Бог одредио у својој
речи, нарочито да један дан у недељи буде њему посвећен
као свети дан одмора.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 31,13.16.17.
Питање 59: Који је дан у недељи Бог одредио за одмор?
Одговор: Од стварања света па до Христовог васкрсења
Бог је одредио седми дан у недељи за дан од одмора;
након Христовог васкрсења први дан у недељи је постао
хришћански дан од одмора од тада па до краја света.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 2,2.3; 2.Мојсијева 20,11;
Mарко 2,27.28; Дела 20,7; 1.Коринћанима 16,2; Oткривење
1,10.
Питање 60: На који начин требамо држати светим дан
од одмора?
Одговор: Дан од одмора треба држати светим у светом
починку, чак и од свих световних послова и разонода који
су иначе дозвољени у другим данима, да се време проведе
у обожаваљу Бога јавно на богослужењу и у приватности
дома, изузев времена које се проведе у чињењу дела због
неке нужности или ради милосрђа.
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Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,10; Немија 13,15-22;
Исаија 58,13.14; 2.Мојсијева 20,8; 3.Мојсијева 23,3; Лука
4,16; Дела 20,7; Матеј 12,1-13.
Питање 61: Шта се забрањује у четвртој заповести?
Одговор: У четвртој заповести забрањује се избегавање
или олако држање дужности које се од нас захтевају, затим
омаловажавање тога дана доколицом или чињењем онога
што је по себи грешни, непотребним мислима, речима или
делима које се тичу световних послова или разонода.
Библијски цитати: Немија 13,15-22; Исаија 58,13.14; Амос
8,4-6.
Питање 62: Које још разлоге за послушност налазимо у
четвртој заповести?
Одговор: Разлози за послушност у четвртој заповести се
састоје у томе што нам Бог даје шест дана у недељи за
личне послове, а на седми дан он полаже своје посебно
право, показујући нам то својим примером, јер је Бог
посебно благословио дан од одмора.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,9; 31,15; 3.Мојсијева 23,3;
1.Мојсијева 2,2.3; 2.Мојсијева 20,11; 31,17.
Питање 63: Како гласи пета заповест?
Одговор: „Поштуј оца свога и мајку своју да имаш дуг живот
на земљи коју ти даје Господ, Бог твој“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,12; 5.Mојсијева 5,16.
Питање 64: Шта се захтева у петој заповести?
Одговор: У петој заповести захтева се давање части,
одређивање дужности према свакоме зависно од њиховог
положаја и односу спрам нама, било да су нам надређени,
подређени или нама једнаки.
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Библијски цитати: Римљанима 13,1.7; Ефесцима 5,21.22.24;
6,1.4.5.9; 1.Петрова 2,17.
Питање 65: Шта се забрањује у петој заповести?
Одговор: У петој заповести се забрањује занемаривање
или чињење било чега против части и дужности које смо
дужни исказати другима према њиховом положају и односу
спрам нас.
Библијски цитати: Матеј 15,4-6; Римљанима 13,8.
Питање 66: Које још разлоге за послушност налазимо у
петој заповести?
Одговор: Разлози за послушност у петој заповести се
састоје у обећању дугого живота и просперитета (докле год
се то стање користи на Божију славу и на властиту
добробит) свима онима који држе ту заповест.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,12; 5.Мојсијева 5,16;
Eфесцима 6,2.3.
Питање 67: Како гласи шеста заповест?
Одговор: Шста заповест гласи: „Не убиј“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,13; 5.Мојсијева 5,17.
Питање 68: Шта се захтева у шестој заповести?
Одговор: У шестој заповести се захтева да свим законитим
средствима чувамо свој властити живот али и животе
других.
Библијски цитати: Ефесцима 5,28.29.
Питање 69: Шта се забрањује у шестој заповести?
Одговор: У шестој заповести забрањује се одузимање свога
властитог живота, или живота нашег ближњег, неправедно,
а забрањено је и све што би могло довести до тога.
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Библијски цитати: 1.Мојсијева 9,6; Матеј 5,22; 1.Јованова
3,15.
Питање 70: Како гласи седма заповест?
Одговор: Седма заповест гласи: „Не чини прељубе“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,14; 5.Мојсијева 5,18.
Питање 71: Шта се захтева у седмој заповести?
Одговор: У седмој заповести захтева се очување властите
чедности и чедности нашега ближњега, у срцу, говору и
понашању.
Библијски цитати: 1.Коринћанима 7,2.3.5; 1.Солуњанима
4,3-5.
Питање 72: Шта забрањује у седмој заповести?
Одговор: У седмој заповести забрањују нам се све блуде
мисли, речи и дела.
Библијски цитати: Матеј 5,28; Ефесцима 5,3.4.
Питање 73: Како гласи осма заповест?
Одговор: Осма заповест гласи: „Не укради“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,15; 5.Мојсијева 5,19.
Питање 74: Шта се захтева у осмој заповести?
Одговор: У осмој заповести се захтева законито стицање и
повећавање земаљских добара и поседа, како властитих
тако и туђих.
Библијски цитати: 3.Мојсијева 25,35; Ефесцима 4,28б;
Филипљанима 2,4.
Питање 75: Шта се забрањује у осмој заповести?
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Одговор: У осмој заповести се забрањује све оно што
неправедно штети или може оштетити земаљска добра или
пседе, било наше или наших ближњих.
Библијски цитати: Приче Соломонове 28,19 и надаље;
Ефесцима 4,28a; 2.Солуњанима 3,10; 1.Тимотеју 5,8.
Псалам 76: Како гласи девета заповеста?
Одговор: Девета заповест гласи: „Не сведочи лажно на
ближњега свога“.
Библијски цитати: 2.Мојсијева 20,16; 5.Мојсијева 5,20.
Псалам 77: Шта се захтева у деветој заповести?
Одговор: У деветој заповести захтева се очување и
промовисање истине у међуљудским односима, очување
властитог угледа, али и угледа ближњега, нарочито при
сведочењу.
Библијски цитати: Захарија 8,16; Дела 25,10; 3.Јованова 12;
Приче Соломонове 14,5.25.
Питање 78: Шта се забрањује у деветој заповести?
Одговор: У десетој заповести се забрањује све оно што
може нанети штету истини, властитом угледу и угледу
наших ближњих.
Библијски цитати: 3.Мојсијева 19,16; Псалам 15,3; Приче
Соломонове 6,16-19; Лука 3,14.
Питање 79: Како гласи десета заповест?
Одговор: Деста заповест гласи: „Не пожели куће ближњега
свога. Не пожели жене ближњега свога; ни слуге његова,
ни слушкиње његове, ни вола његова, ни магарца његова,
нити ишта што је ближњега твога“.
Библијски цитати: 2. Мојсијева 20,17; 5.Мојсијева 5,21.
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Питање 80: Шта се захтева у десетој заповести?
Одговор: У десетој заповести се захтева да будемо потпуно
задовољни са својим властитим стањем, уз исправан однос
и валикодушност према својем ближњему и његовом
иметку.
Библијски цитати: Псалам 34,1; Филипљанима 4,11;
1.Солуњанима 6,6; Јеврејима 13,5; Лука 15,6.9.11-32;
Римљанима 12,15; Филипљанима 2,4.
Питање 81: Шта се забрањује у десетој заповести?
Одговор: У десетој заповести забрањује се свако
незадовољство са својим властитимс тањем, завист или
пожуда над добрима свога ближњега, забрањује се сваки
непримерени осећај или деловање спрам било чега што
припада ближњему.
Библијски цитати: 1.Kоринћанима 10,10; Јаков 3,14-16;
Галатима 5,26; Колошанима 3,5.
Питање 82: Да ли је било који човек у стању да потпуно
одржи Божије заповести?
Одговор: Ниједан човек, након пада, није способан у своме
животу да потпуно одржи све Божије заповести, већ их
стварно свакодневно крши мишљу, речју и делом.
Библијски цитати: 1.Мојсијева 8,21; Римљанима 3,9-23.
Питање 83: Да ли су сви преступи Божијег закона
једнако одвратни?
Одговор: Неки греси су сами по себи, али и због других
отежавајућих околности, одвратнији пред Богом од неких
других.
Библијски цитати: Језекиљ 8,6.13.15; Матеј 11,20-24; Joван
19,11.
Питање 84: Шта сваки грех заслужује?
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Одговор: Сваки грех заслужује Божији гнев и проклетство у
овоме и будућем свету.
Библијски цитати: Матеј 25,41; Галатима 3,10; Ефесцима
5,6; Јаков 2,10.
Питање 85: Шта Бог захтева од нас да бисмо избегли
његов гњев и проклетство које заслужујемо због греха?
Одговор: Да бисмо избегли Божијем гњеву и проклетству,
које заслужујемо због својих грехова, Бог захтева од нас
веру у Исуса Христа, покајање које води у живот, устрајну
примену спољних средстава по којима нам Христос даје
благодат откупљења.
Библијски цитати: Марко 1,15; Дела 20,21; 2,38;
1.Коринћанима 11,24.25; Kолошанима 3,16.
Питање 86: Шта је вера у Исуса Христа?
Одговор: Вера у Исуса Христа јесте спасоносна милост по
којој, ослањајући се на Христа јединога, примамо спасење,
да нам то налаже еванђеље.
Библијски цитати: Ефесцима 2,8.9; Римљанима 4,16; Jован
20,30.31; Галатима 2,15.16; Филипљанима 3,3-11.
Питање 87: Шта је покајање које води у живот?
Одговор: Покајање које води у живот јесте спасоносна
милост по којој се грешник, уверен у озбиљност свога греха
и препознату милост Божију у Христу, са тугом и мржњом
спрам властитог греха заиста окреће ка Богу и тежи ка
новој послушности Богу, што постаје новом животном
сврхом.
Библијски цитати: Дела 11,18; 2.Тимотеју 2,25; Псалам
51,1-4; Jоел 2,13; Лука 15,7.10; Дела 2,37; Јеремија 31,18.19;
Лука 1,16.17; 1.Солуњанима 1,9; 2.Дневника 7,14; Псалам
119,57-64; Mатеј 3,8; 2.Коринћанима 7,10.
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Питање 88: Којим спољашњим и уобичајеним
средствима нама Христос посредује благодати
откупљења?
Одговор: Спољашња и уобичајена средства по којима нам
Христос посредује благодати откупљења јесу његове
одредбе, нарочито његова Реч, Свете Тајне и молитва, све
је ово ефективно изабранима на спасење.
Библијски цитати: Матеј 28,18-20; Дела 2,41.42.
Питање 89: На који начин је Реч ефективна за спасење?
Одговор: Читање Речи, а нарочито њено проповедање, Дух
Божији чини ефективним средством уверавања и обраћења
грешника, изграђује их у светости и вером их охрабрује на
спасење.
Библијски цитати: Немија 8,8.9; Дела 20,32; Римљанима
10,14-17; 2.Тимотеју 3,15-17.
Питање 90: На који начин требамо да читамо у слушамо
Реч да би нам она постала ефективна на спасење?
Одговор: Да би Реч постала ефективна за спасење морамо
се марљиво и са молитвом припремати када јој приступамо,
да је примимо са љубављу и вером, да је положимо у своја
срца и да је спроводимо у својим животима.
Библијски цитати: 5.Мојсијева 6,16 надаље; Псалам
119,18; 1.Петрова 2,1.2; Псалам 119,11; 2.Солуњанима 2,10;
Jеврејима 4,2; Jаков 1,22-25.
Питање 91: На који начин свете Тајне постају
ефективним средствима спасења?
Одговор: Свете Тајне не постају ефективни средствима
спасења по некој врлини која је у нама или ономе који их
подељује, већ јеидно по Христовом благослову и деловању
његовог Духа у онима који по вери примају те Тајне.
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Библијски цитати: 1.Коринћанима 3,7; упореди са
1.Коринћанима 1,12-17.
Питање 92: Шта је Света Тајна?
Одговор: Свеета Тајна је света одредба коју је установио
Христос по којој се видљивим знацима верницима
представља, печати и даје Христос, заједно са
благословима новога савеза.
Библијски цитати: Матеј 28,19, 26,26-28; Марко 14,22-25;
Лука 22,19.20; 1.Kоринћанима 1,22-26; Галатима 3,27;
1.Kоринћанима 10,16.17.
Питање 93: Шта су новозаветне Свете тајне?
Одговор: Новозаветне Свете тајне су крштење и причешће.
Библијски цитати: Матеј 28,19; 1.Коринћанима 11,23-26.
Питање 94: Шта је то крштење?
Одговор: Крштење је света тајна у којем се крштењем
водом у име Оца и Сина и Светога Духа означава и печати
наше уцепљење у Христа, чиме постајемо учесницима
савеза милости и обзнањујемо своју припадност Господу.
Библијски цитати: Матеј 28,19; Дела 2,28-42; 22,16;
Римљанима 6,3.4; Галатима 3,26.27; 1.Петрова 3,21.
Питање 95: Коме треба удељивати крштење?
Одговор: Крштење се не сме удељивати онима који су
изван видљиве Цркве све док не исповеде своју веру у
Христа и своју послушност Христу. Међутим, деци оних
који већ јесу припадници видљиве Цркве треба уделити
крштење.
Библијски цитати: Дела 2,41; 8,12.36.38; 18,8; 1.Мојсијева
17,7; 17,9-11; 2,38.29; 16,32.33; Колошанима 2,11.12.
Питање 96. Шта је то причест?
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Одговор: Причест јесте света тајна по којој се примањем
хлеба и вина, онако како је то Христос заповедио,
Господња смрт објављује, а причесници који су достојни,
постају тиме учесницима Његове крви и тела, не физичког
тела, већ по вери, са свим благодатима за њихов духовни
развој и раст у милости.
Библијски цитати: Лука 22,19.20, 1.Коринћанима 11,23-26;
10,16.17.
Питање 97: Шта је потребно да бисмо достојно примили
Причест?
Одговор: Да бисмо достојно учествовати у причешћу, од
нас причесника се захтева преиспитивање себе самих о
томе да ли разликујемо Тело Христов; преиспитивање
властите вере, покајања, љубави и послушности да не би
били недостојни и тиме јели и пили себи на осуду.
Библијски цитати: 1.Коринћанима 11,27-32.
Питање 98: Шта је молитва?
Одговор: Молитва је доношење наших прошњи пред Бога,
за оне ствари које су у складу са његовом вољом,
исповедање греха, захваљивање на милости, а све то у
Христовом имену.
Библијски цитати: Псалам 10,17; 62,8; Матеј 7,7.8;
1.Јованова 5,14; Jован 16,23.24; Псалам 32,5.6; Данило 9,419; 1.Јованова 1,9; Псалам 103,1-5; 136; Филипљанима 4,6.
Питање 99: Које нам је упутство Бог дао да би нас
усмерио у молитви?
Одговор: Божија реч нас корисно усмерава у молитви, али
посебно упутство у молитви налазимо у обрасцу молитве
којој је Христос научио своје ученике, а коју обично
називамо „Молитва Господња.“
Библијски цитати: 1.Јованова 5,14; Матеј 6,9-13.
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Питање 100: Шта нас учи увод у Молитву Господњу?
Одговор: Увод у Молитву Господњу, који гласи, „Оче наш
који си на небесима“, учи нас да Богу прилазимо са светим
поштовањем и поверењем, као што деца долазе оцу као
ономе који је у могућности и који је спреман да помогне;
такође, учи нас да молимо са другима и за друге.
Библијски цитати: Псалам 95,6; Eфесцима 3,12; Матеј 7,911; Лука 11,11-13; Римљанима 8,15; Ефесцима 3,20; 6,18;
1.Тимотеју 2,1.2.
Питање 101: Шта молимо у првој прошњи?
Одговор: У првој прошњи, која гласи: „да се свети име
Твоје“, молимо Бога да нас и друге оспособи да Њега
прослављамо у свему по чему се Он објављује; молимо да
управља свим стварима себи на славу.
Библијски цитати: Псалам 67,1-3; 99,3; 100,3.4; Римљанима
11,33-36; Oткривење 4,11.
Питање 102: Шта молимо у другој прошњи?
Одговор: У другој прошњи, која гласи: „да дође Царство
Твоје“, молимо да царство Сатане буде уништено, а да
царство милости расте, да ми сами, али и други буду
окупљени и сачувани у том царству. Том прошњом желимо
такође пожурити долазак царства Божијег.
Библијски цитати: Матеј 12,25-28; Римљанима 16,20;
1.Jованова 3,8; Псалам 72,8-11; Матеј 24,14;
1.Kоринћанима 15,24.25; Псалам 119,5; Лука 22,32;
2.Солуњанима 3,1-5; Oткривење 22,20.
Питање 103: Шта молимо у трећој прошњи?
Одговор: У трећој прошњи, која гласи: „да буде воља Твоја
и на земљи као што је на Небу“, молимо Бога да нас својом
милошћу оспособи и учини спремнима да спознамо, будемо
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послушни и подложимо се Његовој вољи у свим стварима,
као што то чине и анђели на небу.
Библијски цитати: Псалам 19,14; 119; 1.Солуњанима 5,23;
Jеврејима 13,20.21; Псалам 103,20.21; Jеврејима 1,14.
Питање 104: Шта молимо у четвртој прошњи?
Одговор: У четвртој прошњи, која гласи: „хлеб наш насушни
дај нам данас“, молимо Бога да нам удели довољно добара
у овоме животу у којима ћемо уживати његове благослове.
Библијски цитати: Приче Соломонове 30,8.9; Матеј 6,31-34;
Филипљанима 4,11.19; 1.Тимотеју 6,6-8.
Питање 105: Шта молимо у петој прошњи?
Одговор: У петој прошњи, која гласи: „и опрости нам дугове
наше као што и ми опраштамо дужницима својим,“ молимо
Бога да нам, ради Исуса Христа, слободно опрости све
грехе; то се не бојимо тражити јер нас његова милост
оспособљава да искрена срца и ми опраштамо другима.
Библијски цитати: Псалам 51,1.2.7.9; Данило 9,17-19;
1.Jованова 1,7; Матеј 18,21-35; Ефесцима 4,32;
Koлошанима 3,13.
Питање 106: Шта молимо у шестој прошњи?
Одговор: У шестој прошњи, која гласи: „и не уведи нас у
искушење, но избави нас од Злога,“ молимо Бога да нас
сачува од искушења на грех, да нас оснажи и избави када
се нађемо у искушењима.
Библијски цитати: Псалам 19,13; Mатеј 26,41; Jован 17,15;
Лука 22,31.32; 1.Коринћанима 10,13; 2.Kоринћанима 12,7-9;
Jеврејима 2,18.
Питање 107: Чему нас учи закључак Молитве Господње?
Одговор: Закључак Молитве Господње, који гласи, „Јер је
Твоје Царство и сила и слава у векове векова. Амин,“ нас
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учи да охрабрење при молитви црпимо једино из Бога, да
га у својим молитвама прослављамо приписујући њему
јединоме царство, славу и моћ; као сведочанство наше
жеље и сигурности да ће он чути нашу молитву, кажемо:
Амин.
Библијски цитати: Данило 9,4.7-9,16-19; Лука 18,1.7.8;
1.Дневника 29,10-13; 1.Тимотеју 1,17; Oткривење 5,11-13;
1.Коринћанима 14,16; Oткривење 22,20.
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