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Bevezetés
1. Miért élünk a világon?
Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az
örök életre.
2. Hogyan szerette Isten a világot?
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta érte.
3. Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét?
Isten szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban.
4. Mi a kinyilatkoztatás?
A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez.
5. Mi a Szentírás?
A Szentírás az Istentől sugalmazott azoknak a könyvek gyűjteménye.
6. Mi a sugalmazás?
A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel biztosítja, hogy a szent könyvek
szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le.
7. Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit?
A Szentírás könyveit két részre osztjuk: az Ószövetség és az Újszövetség könyveire.
8. Mi a Szenthagyomány?
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anyaszentegyház igehirdetésével
ad tovább.
9. Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás?
A teljes kinyilatkoztatás a katolikus keresztény vallásban található meg.

Istenről
10. Ki az Isten?
Isten az egész világ teremtő Ura és a mi mennyei Atyánk.
11. Milyen az Isten?
Isten egészen más, mint a világ: Isten Szent, mindenható és örökkévaló.
12. Hány Isten van?
Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.
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Az angyalokról
13. Kik az angyalok?
Az angyalok szellemi teremtmények, akik szüntelenül dicsőítik Istent, és az üdvösség tervét
szolgálják.

Az emberről
14. Ki az ember?
Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, aki test és lélek.
15. Mi az emberi méltóság alapja?
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az
örök életre.

Jézus Krisztusról
16. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.
17. Mit jelent Jézus neve?
Jézus neve azt jelenti: “Isten megszabadít”.
18. Jézus Krisztus Isten vagy ember?
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember egyetlen személyben. Ő az Istenember.
19. Miért lett a Fiúisten emberré?
A Fiúisten azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával tanítson,
életével, halálával és feltámadásával megváltson.
20. Miért szenvedett és halt meg Jézus?
Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és
megajándékozzon az üdvösséggel.
21. Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy Jézus „alászállt a poklokra”?
Ez a kifejezés azt jelenti, hogy Jézus valóban meghalt, és a megváltás az előtte elhunytakra is
kiterjed.
22. Mit jelent számunkra Jézus feltámadása?
Jézus feltámadása annyit jelent, hogy legyőzte a bűnt és a halált, ezért hitünk alapja és
reményünk záloga.
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A Szentlélekről
23. Ki a Szentlélek?
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval
együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.
24. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?
A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra.
25. Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?
A Szentlélek vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori
szolgálatban.

Az Egyházról
26. Mi az Anyaszentegyház?
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki közösség, Krisztus titokzatos teste.
27. Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?
Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus hitet és az Egyház szentségeit,
közösségben a pápával és püspökeikkel.
28. Ki alapította az Anyaszentegyházat?
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította.
29. Mi a római pápa?
A római pápa Szent Péter utóda, a püspökök testületének feje, Krisztus helytartója és az egész
Egyház pásztora.
30. Mi a küldetése a világi híveknek az Egyházban?
A világi hívek küldetése, hogy együttműködve lelkipásztoraikkal építsék Krisztus testét,
mindenki a maga élethivatásának megfelelően.
31. Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai?
Jézus Krisztus Egyházának ezek a lényeges tulajdonságai: egy, szent, katolikus, apostoli.
32. Kik tartoznak a szentek közösségéhez?
A szentek közösségéhez tartoznak:
1. a földön élő keresztények, vagyis a zarándokegyház;
2. a tisztítóhelyen szenvedő lelkek, vagyis a tisztuló egyház;
3. az üdvözültek a mennyországban, vagyis a megdicsőült egyház.
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A végső dolgokról
33. Mi történik az emberrel, amikor meghal?
Amikor az ember meghal, a földi életből átlép az örökkévalóságba, ahol Isten megítéli őt.
34. Mi lesz az ember sorsa a különítélet után?
Az ember a különítélet után vagy a mennyországba, vagy a tisztítóhelyre, vagy a kárhozatra
kerül.
35. Mi a mennyország, vagyis az üdvösség?
A mennyország, vagyis az üdvösség részesedés Isten boldog, örök életében.
36. Mit jelent a tisztítóhely?
A tisztítóhely azok állapota, akik bűneikre bocsánatot nyertek, de meg kell tisztulniuk, mielőtt
elérik a teljes boldogságot.
37. Mi az örök halál, vagyis a kárhozat?
Az örök halál, vagyis a kárhozat azok örök szenvedése, akik kizárták magukat Isten boldog
örök, életéből.

A parancsolatok
38. Hogyan szól a főparancs?
A főparancs:
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
39. Mire kötelez minket Isten első parancsolata?
Isten első parancsolata arra kötelez minket, hogy higgyünk Istenben, reméljünk benne, és
mindenekfölött szeressük őt.
40. Miért tartjuk tiszteletben a szentképeket és ereklyéket?
Azért tartjuk tiszteletben a szentképeket és ereklyéket, mert azok Istenre, Jézusra vagy a
szentekre emlékeztetnek minket.
41. Mire kötelez minket Isten második parancsolata?
Isten második parancsolata arra kötelez minket, hogy Isten és a szentek nevét és a szent dolgokat
becsüljük meg.
42. Ki vétkezik Isten második parancsolata ellen?
Az vétkezik Isten második parancsolata ellen, aki káromkodik, átkozódik vagy vétkesen
esküszik.
43. Ki káromkodik?
Az káromkodik, aki Istent, a szenteket, a szent dolgokat gyalázza.
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44. Ki átkozódik?
Az átkozódik, aki Istentől magának vagy másoknak rosszat kíván.
45. Mire kötelez minket Isten harmadik parancsolata?
Isten harmadik parancsolata arra kötelez minket, hogy az Úr napját, vagyis a vasárnapot
szenteljük meg.
46. Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk?
A vasárnapot szentmisén való részvétellel, pihenéssel és a családi közösség ápolásával
szenteljük meg.
47. Mire kötelez minket Isten negyedik parancsolata?
Isten negyedik parancsolata arra kötelez minket, hogy szüleinket tiszteljük, szeressük, nekik
engedelmeskedjünk, felnôttként pedig gondoskodjunk róluk.
48. Miért kell szüleinket tisztelnünk és szeretnünk?
Szüleinket azért kell tisztelnünk és szeretnünk, mert Isten után az életet és a gondoskodást nekik
köszönhetjük.
49. Szüleinken kívül még kiknek kell engedelmeskednünk?
Szüleinken kívül még egyházi és világi elöljáróinknak kell engedelmeskednünk.
50. Mire kötelez minket Isten ötödik parancsolata?
Isten ötödik parancsolata az ember testi-lelki életének tiszteletére, fenntartására és védelmére
kötelez minket.
51. Melyek a testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök?
A testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök:
1. verekedés, testi sértés;
2. az élet és egészség veszélyeztetése, káros szenvedélyek;
3. segítségnyújtás elmulasztása;
4. gyilkosság, öngyilkosság, abortusz, eutanázia.
52. Melyek a lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök?
A lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök:
1. harag és gyűlölködés;
2. mások bűnre tanítása és csábítása;
3. a vallásos nevelés és önnevelés elhanyagolása;
4. a bűnre vezetô alkalom keresése;
5. a lelkiismereti szabadság megsértése;
6. botrány okozása.
53. Mire kötelez minket Isten hatodik parancsolata?
Isten hatodik parancsolata tiszta életre kötelez minket.
54. Ki vétkezik Isten hatodik parancsolata ellen?
Isten hatodik parancsolata ellen az vétkezik, aki bűnös akarattal gondol, néz, beszél vagy
cselekszik szemérmetlen dolgot, vagyis paráználkodik.
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55. Mire kötelez minket Isten hetedik parancsolata?
Isten hetedik parancsolata arra kötelez minket, hogy az anyagi javakat becsületes
munkával szerezzük meg, tartsuk tiszteletben és helyesen használjuk fel.
56. Ki vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen?
Az vétkezik Isten hetedik parancsolata ellen, aki nem dolgozik becsületesen, aki
megkárosítja felebarátját vagy a köztulajdont, és aki nem gondoskodik a
rábízottakról.
57. Mire kötelez minket Isten nyolcadik parancsolata?
Isten nyolcadik parancsolata arra kötelez minket, hogy igazat mondjunk, védjük
felebarátaink becsületét, mindenkiről tisztelettel és szeretettel beszéljünk.
58. Ki vétkezik Isten nyolcadik parancsolata ellen?
Isten nyolcadik parancsolata ellen az vétkezik, aki hazudik, vagy felebarátja
becsületében kárt tesz.
59. Ki tesz kárt felebarátja becsületében?
Felebarátja becsületében az tesz kárt, aki csúfol, megszól, rágalmaz, vagy ok
nélkül gyanúsít másokat.
60. Mi a különbség a megszólás és a rágalom között?
A megszólás valós, a rágalom valótlan rosszat állít másról.
61. Mire kötelez minket Isten kilencedik parancsolata?
Isten kilencedik parancsolata a házastársi hűségre kötelez, amit szívünkben sem
szabad megsérteni.
62. Mire kötelez minket Isten tizedik parancsolata?
Isten tizedik parancsolata arra kötelez minket, hogy ne irigyeljük mások anyagi és
szellemi értékeit, és ne legyünk elégedetlenek.
63. Melyek a kötelező egyházi ünnepek?
A kötelező egyházi ünnepek Magyarországon: Karácsony, Újév, Vízkereszt,
Nagyboldogasszony, Mindenszentek.
64. Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani?
A bűnbánati napokat hústól való tartózkodással, vagy jócselekedettel,
önmegtagadással, imádsággal kell megtartani.
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A bűnről
65. Ki követ el bűnt?
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
66. Hányféleképpen követhetünk el bűnt?
Bűnt követhetünk el: gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával.
67. Egyenlő-e minden bűn?
Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos és bocsánatos bűnök.
68. Ki követ el halálos bűnt?
Halálos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten
parancsának.
69. Ki követ el bocsánatos bűnt?
Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva nem
engedelmeskedik Isten parancsának.
70. Mi a lelkiismeret?
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely arra int, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk.

A kegyelmi élet
71. Mi a kegyelem?
A kegyelem természetfeletti ajándék: Isten élete bennünk a Szentlélek által.
72. Melyek az isteni erények?
Az isteni erények: a hit, a remény és a szeretet.
73. Mi a hit?
A hit az az isteni erény, amelyben értelmünkkel és akaratunkkal ráhagyatkozunk Istenre, és
elfogadjuk a tőle kapott kinyilatkoztatást.
74. Mi a remény?
A remény az az isteni erény, amelyben elfogadjuk Isten kinyilatkoztatott ígéretét, hogy megadja
az örök üdvösséget, és mindazt, ami annak elnyeréséhez szükséges.
75. Mi a szeretet?
A szeretet az az isteni erény, amelyben Istent önmagáért és mindenki mást Istenért szeretünk.
76. Melyek a sarkalatos erények?
A sarkalatos erények: okosság, igazságosság, mértékletesség, lelki erősség.
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A szentségekről
77. Mik a szentségek?
A szentségek látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben részesülünk.
78. Mi a keresztség?
A keresztség az első és legszükségesebb szentség, amely megszabadít az eredeti bűntől és
minden bűntől, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz.
79. Ki keresztelhet?
Csak a felszentelt pap vagy diakonus, szükség esetén bárki keresztelhet, feltéve, hogy az Egyház
szándéka szerint cselekszik.
80. Hogyan kell keresztelni?
Kereszteléskor vizet öntünk a keresztelendő fejére, és közben e szavakat mondjuk: „N. én
megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”
81. Mi a keresztszülő kötelessége?
A keresztszülő kötelessége, hogy segítse a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében.
82. Mi a bérmálás?
A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és
küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban.
83. Ki bérmálhat?
Rendszerint a püspök bérmál, de megbízásból bármelyik felszentelt pap bérmálhat.
84. Hogyan bérmál a püspök?
A püspök kezét a bérmálkozó fejére teszi, homlokát kereszt alakban megkeni krizmával, és
ezt mondja: ,,N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét.''
85. Ki bérmálkozhat?
Az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezi magát a keresztény életre.
86. Mi a bérmaszülő kötelessége?
A bérmaszülő kötelessége, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szóval és példájával
segítse.
87. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?
Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor
színe alatt.
88. Miért alalpította az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Azért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék keresztáldozata, testével és
vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.
89. Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán alapította.
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90. Mi a szentmise?
A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.
91. Miből áll a szentmise?
A szentmise az Ige és az Eukarisztia liturgiájából áll.
92. Mi a bűnbocsánat szentsége?
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük
Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.
93. Mi a szentgyónás hatása?
A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a
megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.
94. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?
A bűnbocsánat szentségének rendje:
1. lelkiismeretvizsgálat;
2. bánat és erős fogadás;
3. bűnbevallás és feloldozás;
4. elégtétel.
95. Mi a betegek kenete?
A betegek kenete az a szentség, amellyel az egyház a betegségben szenvedő híveit a szenvedő és
megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse őket.
96. Milyen hatása van a betegek kenetének?
A betegek kenete:
1. a halálos bűnöket is eltörli, ha a beteg már gyónni nem tud;
2. a testi gyógyulást is segítheti, ha az a beteg üdvösségére szolgál.
97. Ki veheti fel a betegek kenetét?
A betegek kenetét az a hívő veheti fel, akinek élete betegség vagy öregség miatt veszélybe
került.
98. Mi az egyházi rend?
Az egyházi rend szentség, amelyben Isten az erre kiválasztott férfiakat eltörölhetetlen jeggyel
jelöli meg, és különleges módon részesíti Krisztus papságában.
99. Hányféle módon lehet részesülni Krisztus papságában?
Krisztus papságában kétféle módon lehet részesülni:
1. az általános papságban részesül minden megkeresztelt;
2. a szolgálati papságban azok a férfiak, akik az egyházi rend szentségét felveszik.
100. Melyek az egyházi rend szentségének fokozatai?
Az egyházi rend szentségének fokozatai: diákonus, pap, püspök.
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101. Mi a papok feladata?
A papok feladata, hogy a püspök megbízásából, mint Isten népének pásztorai:
1. bemutassák a szentmiseáldozatot;
2. kiszolgáltassák a szentségeket;
3. hirdessék Isten igéjét;
4. és vezessék Isten népét.
102. Mi a házasság szentsége?
A házasság szentsége egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan
szeretetközössége.
103. Melyek a keresztény házasság lényeges tulajdonságai?
A keresztény házasság lényeges tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és a nyitottság az
élet továbbadására.
104. Kik köthetnek házasságot?
Azok köthetnek házasságot, akik megkeresztelkedtek és bérmálkoztak, érettek a házasságra, és
felkészültek a szentség vételére.
105. Hogyan kell a házasság szentségének felvételére készülni?
A házasság szentségének felvételére úgy kell készülni, hogy a jegyesek kellő időben
jelentkezzenek a plébánosuknál, részt vesznek a jegyesoktatáson, meggyónnak, megáldoznak, és
egymásért imádkoznak.
106. Mikor érvényes a katolikusok házasságkötése?
Akkor érvényes és szentség a katolikusok házasságkötése, ha a jegyesek az illetékes katolikus
pap és két tanú előtt kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni.
107. Köthet-e újabb házasságot, akinek érvényes házassága van?
Akinek érvényes házassága van, még ha polgárilag elvált, akkor sem köthet újabb szentségi
házasságot.

A szerzetesekről
108. Kik a szerzetesek?
A szerzetesek azok a férfiak és nők, akik a szegénység, tisztaság és engedelmesség
fogadalmával Istennek és népének szolgálatára szentelik magukat. Krisztussal és egymással
összetartoznak, és egymáson segíthetnek.

Az imádságról
109. Mit teszünk, amikor imádkozunk?
Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk és vele beszélünk.
110. Melyek az imádság formái?
Az imádság formái: az imádás, dicsőítés, hálaadás, engesztelés, kérés, felajánlás.
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A legfontosabb imádságok és tudnivalók
(memoriter)
Az Úr Imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)
Ámen.

Az Angyali Üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária!
Kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja!
Imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján. Ámen.

A Tízparancsolat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Isten nevét hiába ne vedd!
Az Úr napját szenteld meg!
Atyádat és anyádat tiszteld!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
Felebarátod házastársát ne kívánd!
Mások tulajdonát ne kívánd!

Magyar Katolikus Katekizmus

Az Anyaszentegyház Ötparancsolata
A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!
Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon
neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!
1.
2.
3.
4.

A szentségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a keresztség
a bérmálás
az Eukarisztia
a bűnbocsánat szentsége
a betegek kenete
az egyházi rend
a házasság
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