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Szóbeli felvételi követelmények 

római katolikus hittan 

9. évfolyamra jelentkezők 

 

A szóbeli vizsga leírása, menete: A szóbeli vizsga időtartama legfeljebb 10 perc. A felvételi vizsgán a 

jelentkező a vizsgáztató által feltett kérdésekre válaszol. 

A szóbeli vizsgán használható segédeszközök: a szóbeli vizsgán nincs szükség segédeszközökre. 

 

A szóbeli vizsga követelményei: az elsőáldozás és a bérmálkozás tudásanyaga 

 

Felkészüléshez ajánlott kérdések:  

 

A Tízparancsolat 

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 

2. Isten nevét hiába ne vedd! 

3. Az Úr napját szenteld meg! 

4 Atyádat és anyádat tiszteld! 

5. Ne ölj! 

6. Ne paráználkodj! Légy szemérmes! 

7. Ne lopj! 

8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 

9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 

10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

 

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 vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. 

 

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.  

 

Gyónási ima 

Gyónom a Mindenható Istennek, és Isten helyett neked kedves lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta a 

következő bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam… (mondd el a bűnöket) … 

…………. más bűnre nem emlékszem. 
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Bánatima 

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten 

segítségével a jóra törekszem és a bűnt elkerülöm. 

 

 

KÉRDÉSEK A SZENTGYÓNÁSRÓL 

 

Mi a kegyelem? 

Isten természetfeletti ajándéka. Isten élete bennünk.  

 

Mi a bűn?  

A bűn Isten szeretetének elutasítása. 

 

Ki követ el bűnt?  

Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.  

 

Ki követ el súlyos bűnt? 

Súlyos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.  

 

Ki követ el bocsánatos bűnt?  

Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva nem engedelmeskedik 

Isten parancsának.  

 

Mi történik gyónáskor? Mi a bűnbocsánat szentsége? 

A gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal. 

 

Mikor van bánatunk? 

Akkor van bánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk. 

 

Mi az erős fogadás? 

Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk és a bűnt kerüljük. 

 

Mit cselekszünk, amikor gyónunk? 

Őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket. A pap Krisztus személyét 

képviseli. 

 

Mi a szentgyónás hatása?  

A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, és növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, és 

erőt ad a bűn elleni küzdelemre. 

 

Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket? 

Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg:  

a) a Szentlélek segítségét kérjük;  

b) megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 

c) gondosan számba vesszük bűneinket. 

 

Mit kell feltétlenül meggyónnunk? 

Feltétlenül meg kell gyónnunk minden súlyos bűnt, és lehetőleg a bocsánatos 

bűnöket is, és jó, ha azt is látjuk, mi vihetett arra, hogy azokat elkövettük, mit kell kerülnünk. 
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Mikor kell gyónnunk? 

Általában havonta, de feltétlenül gyónnunk kell legalább évente egyszer, ha pedig súlyos bűnt követünk el, 

akkor minél előbb. 

 

Mit kell tennie annak, aki súlyos bűnt kifelejtett a gyónásból? 

Aki súlyos bűnt nem szándékosan kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta bűnét, de a következő 

gyónásban meg kell vallania. 

 

Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból súlyos bűnt? 

Aki a gyónásból szándékosan kihagyott súlyos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért az egész 

gyónást meg kell ismételnie. 

 

Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? 

A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és feloldozza a gyónót bűneitől. 

 

Mi az elégtétel? 

Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket jóvátenni. 
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KÉRDÉSEK AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL 

 

Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség? 

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe 

alatt. Az Eukarisztia szó jelentése: hálaadás. 

 

Mikor rendelte az Úr Jézus az Oltáriszentséget? 

Az Oltáriszentséget az Úr Jézus az utolsó vacsorán rendelte. 

 

Mi történik, amikor áldozunk? 

Amikor áldozunk, az Úr Jézus Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz. 

 

Ki áldozhat? 

Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására. 

 

Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra? 

Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy: 

1. megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban; 

2. imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást. 

 

Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra? 

Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egyórás 

szentségi böjtöt, és megfelelő módon öltözködünk. 

 

Hogyan áldozunk? 

1.  Amikor a szentmisében áldozni megyünk, a pap a Szentostyát ezekkel a szavakkal nyújtja felénk: Krisztus 

Teste! 

2.  Mi így válaszolunk: Ámen. 

3.  Ez az ámen azt jelenti, hogy „Igen, teljes szívemből elhiszem, hogy ez valóban Krisztus Teste, vagyis Jézus 

jelen van köztünk, és én szívembe fogadhatom Őt”. Amikor áldozás után visszamegyünk a helyünkre, 

csendben imádkozunk. Hálát adunk Jézusnak, megköszönjük szeretetét, és elmondjuk, hogy mi mennyire 

szeretjük Őt! 

 

Mit teszünk a szentáldozás után? 

Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, és segítségét kérjük. 

 

Mikor volt az utolsó vacsora? 

Az utolsó vacsora Nagycsütörtökön volt. 

 

Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át? 

Az Úr Jézus a püspököknek és a papoknak (az apostoloknak és utódaiknak) adott hatalmat, hogy a kenyeret és 

a bort az ő testévé és vérévé változtassák át. 

 

Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé? 

A püspökök és a papok a szentmisében változtatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé. 

 

Miből áll a szentmise? 

A szentmise az Ige liturgiájából és az Eukarisztia liturgiájából áll. 

 

Mi történik az Ige liturgiájában? 

Az Ige liturgiájában Isten üzenetét halljuk a Szentírásból. 
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Hány részt olvasunk fel a Bibliából egy vasárnapi szentmisén? 

Három részt olvasunk fel. Ezek a következők: egy olvasmányt, egy szentleckét és egy evangéliumi részt . 

 

Mi történik az Eukarisztia liturgiájában? 

Az Eukarisztia liturgiájában a kenyér és a bor színében jelenvalóvá válik Jézus keresztáldozata, testével és 

vérével táplál minket. 

 

Mi a szentáldozás hatása? 

A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet, erősíti bennünk az 

Egyházhoz tartozást és az örök élet zálogát adja nekünk. 

 

Ki áldozik méltatlanul? 

Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan súlyos bűnben áldozik. Ez szentségtörés. 

 

Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Oltáriszentségben jelen van? 

Az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Oltáriszentségben jelen van. 

 

Mit teszünk, amikor belépünk a templomba? 

Térdet hajtunk a jelenlévő Jézus előtt és kis szentelt vizet véve keresztet vetünk. 

 

Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben? 

Az Úr Jézust letérdeléssel köszöntjük az Oltáriszentségben.  

 

Hányszor lehet áldozni? Hányszor áldozhatunk egy nap? 

Minden szentmisén lehet áldozni, ha arra felkészültünk. Ha egy nap több 

szentmisén is részt veszünk, kétszer áldozhatunk. 

 

Hány szentség van? Sorold fel! 
Hét szentség van. 

1. Keresztség 

2. Eukarisztia 

3. Bérmálás 

4. Bűnbánat 

5. Betegek kenete 

6. Egyházi rend 

7. Házasság 

 

Mikor lettünk keresztények? 

Akkor lettünk keresztények, amikor megkereszteltek bennünket. 

 

Mit ünneplünk Karácsonykor? Mit ünneplünk Húsvétkor? Mit ünneplünk Pünkösdkor? 

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. 

Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük. 

Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. 

 

Hogy hívják Jézus édesanyját? Hogy hívják Jézus nevelőapját? 

Szűz Mária. Ő a mi égi édesanyánk is. Jézus nevelőapja Szent József. 

 

Hány apostol volt? Ki volt az apostolok vezetője? 

Jézus 12 apostolt választott, akiknek a vezetője Szent Péter. A pápa Szent Péter utódja.    
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Hol született Jézus? Hol nevelkedett Jézus? Hol halt meg Jézus? 

Betlehemben született Jézus. Názáretben nevelkedett. Jézus Jeruzsálemben halt meg. 

 

Mi a Biblia két fő része? 

Az első része az Ószövetség, a második része az Újszövetség. 

 

Hogy hívják a mostani pápát?  Hogy hívják az egri főegyházmegye püspökét? Hogy hívják a plébánost 

és a káplán atyákat? 

 

 

 

 

Hogy hívják a hitoktatódat? 

 

 

 

 

 

 

AZ EMBER 

Miért élünk a világon? 

Hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre.  

Hogyan gondoskodik Isten az emberekről? 

Mindenkinek megadja azt, amire az üdvösséghez szükséges. 

Ki az ember? 

Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és lelke van. 

Mire hív meg Isten mindnyájunkat? 

Az életszentségre, mely minden élethivatásban megvalósítható. 

Mi korlátozza az ember szabadságát? 

Az ember szabadságát a bűn és a bűn következményei akadályozzák.  

Mit teszünk, amikor imádkozunk? 

Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk 

Melyek az imádság formái? 

Imádás, dicsőítés, hálaadás, engesztelés, kérés, fölajánlás. 

Honnan tudjuk, hogy van Isten? 

Eszünk mondja, és a kinyilatkoztatás hirdeti. 

ISTEN A MI MENNYEI ATYÁNK 

Hány Isten van? 

Egy Isten van, aki három személy, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, egyszóval Szentháromság. 
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Miért teremtette Isten a világot? 

Szeretetből teremtette a világot, hogy feltárja és közölje velünk dicsőségét, jóságát és szépségét. 

Hogyan szerette Isten a világot? 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta érte. 

Mi a kinyilatkoztatás? 

Isten üzenete az emberhez  

Miért nem várunk új kinyilatkoztatást? 

Mert Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát Jézus Krisztusban. 

Mi a Szentírás? 

Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. 

Mi a sugalmazás? 

A Szentléleknek az a tevékenysége, amely biztosítja, hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét az 

üdvösségre vezető igazságot tévedés nélkül írják le. 

Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit? 

Ószövetségre, amely 45 könyvből áll. 

Újszövetségre, amely 27 könyvből áll 

Kik írták le az Újszövetségben Jézus életét és tanítását? 

Az evangélisták: Máté, Márk, Lukács, János. 

JÉZUS KRISZTUS A MI MEGVÁLTÓNK 

Kicsoda Jézus Krisztus? 

A második Isteni személy, Isten egyszülött fia, aki érettünk emberré lett. 

Jézus Krisztus Isten vagy ember? 

Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ó az Istenember. 

Miért lett a Fiúisten emberré? 

Azért, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával tanítson, életével, halálával és föltámadásával 

megváltson. 

Hogyan lett a Fiúisten emberré? 

Úgy, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett föl. 

Hogyan mutatja meg Jézus emberek iránti szeretetét? 

Életét adta értük. 

Miért szenvedett és halt meg Jézus? 

Hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól és megajándékozzon az üdvösséggel. 

Van-e értelme a szenvedésnek? 

Van értelme, mert a Jézussal vállalt szenvedéssel részesei leszünk a megváltás művének. 

Mit jelent számunkra Jézus föltámadása? 

Hogy győzött a bűn és a halál fölött, ez hitünk alapja és reményünk záloga. 
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Mikor ünnepeljük Jézus életének fő eseményeit? 

A, Karácsonykor: Jézus születését 

B, Virágvasárnap: Jézus bevonulását Jeruzsálembe 

C, Nagycsütörtökön: az utolsó vacsorát 

D, Nagypénteken: Jézus kereszthalálát 

E, Húsvétkor: Jézus feltámadását 

F, Húsvét után 40 nappal: az Úr Jézus mennybemenetelét. 

G, Pünkösdkor: a szentlélek eljövetelét. 

SZENTLÉLEK AZ ÉLTETŐ LÉLEK 

Ki a Szentlélek? 

A harmadik Isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, akit Jézus Krisztus ígért meg és 

küldött el Egyházának. 

Mondd el a Szentlélek pünkösdi eljövetelét! 

Lásd: Ap.Csel. 2. fejezet! (12 apostol, Szűz Mária, lángnyelv, vihar, nyelveken való beszéd.) 

Miért jött el a Szentlélek? 

Hogy a világ végéig az Egyház éltető Lelke legyen. 

Hogyan munkálkodik a szentlélek az Egyházban? 

Vezeti az Egyházat – tanításban; - az emberek megszentelésében; - és a pásztori szolgálatban. 

EGYHÁZ 

Mi az Egyház?  

Az Egyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki közösség, Krisztus titokzatos teste.  

Ki alapította? 

Az Egyházat Jézus Krisztus alapította. 

Kik tartoznak a katolikus egyházhoz? 

Azok a megkeresztelt emberek, akik elfogadják a katolikus hitet és az Egyház szentségeit közösségben a 

pápával és a püspökeikkel. 

Kik tartoznak a Szentek közösségéhez? 

A földön élő keresztények, vagyis a zarándokegyház. 

A tisztítóhelyen szenvedő lelkek, vagyis a tisztuló egyház. 

Az üdvözültek a mennyországban, vagyis a győzedelmes egyház. 

Melyek Jézus Krisztus Egyházának ismertető jegyei? 

Jézus Krisztus Egyházának ismertető jegyei: egy, szent, katolikus, apostoli. 

Miben nem tévedhet az Egyház? 

Az Egyház hit és erkölcs tanításában nem tévedhet. 

Ki az Anyaszentegyház láthatatlan feje?  

Az Anyaszentegyház láthatatlan feje Jézus Krisztus. 
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Kit tett Jézus az Egyház látható fejévé?  

Jézus Krisztus az Egyház látható fejévé Szent Péter apostolt tette  

Kik kormányozzák az egyházmegyéket, és a plébániákat? 

Az egyházmegyéket az apostolok utódai a püspökök kormányozzák. 

A plébániákat a plébánosok vezetik, és munkájukat a káplánok, diakónusok segítik. 

Ki az Egyház édesanyja? 

A boldogságos Szűz Mária. 

KEGYELEM ÉS SZENTSÉGEK 

Mi a kegyelem? 

Természetfölötti ajándék. Isten élete bennünk a Szentlélek által. 

Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet? 

A megszentelő kegyelmet először a keresztségben kapjuk meg. 

Meddig marad meg bennünk a megszentelő kegyelem? 

Amíg halálos bűnt nem követünk el. 

Mik a szentségek? 

Látható jelei a kegyelemnek, amely által az isteni életben részesülünk. 

Hány szentség van? 

Hét: 1. a keresztség, 2. a bérmálás, 3. az Eukarisztia (oltáriszentség), 4. a bűnbocsánat szentsége,  

5. a betegek kenete, 6. az egyházi rend, 7. a házasság. 

Mi a keresztség? 

Az első és legszükségesebb szentség, amely megszabadít az eredeti bűntől, (felnőtt korban) minden bűntől, 

Isten gyermekévé és az egyház tagjává tesz. 

Kit lehet megkeresztelni? 

Aki hisz Jézus Krisztusban és megismert tanítása szerint akar élni és még nincs megkeresztelve. 

Mi az Eukarisztia vagyis az Oltáriszentség?  

Az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt. 

Mikor alapította Jézus az Oltáriszentséget? 

Az Oltáriszentséget Jézus az utolsó vacsorán (Nagycsütörtökön) alapította. 

Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben? 

A föltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével és vérével, egészen és oszthatatlanul, 

mindkét szín alatt. 

Mi a szentmise? 

Az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében. 

Mi a szentmise két fő része? 

Igeliturgia, vagy tanító rész és az Eukarisztia liturgiája, vagy áldozati rész. 
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Hogyan készülünk a szentáldozásra? 

Lelkileg: - a halálos bűntől megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket, pedig legalább 

megbánjuk. 

Testileg: - megtartjuk a szentségi böjtöt, és megfelelően öltözködünk. 

Mi a bűnbocsánat szentsége?  

Az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, 

kiengesztelődünk az Egyházzal. 

Mi a szentgyónás hatása? 

A szentgyónásban Isten megbocsátja a bűneinket, visszaadja, illetve növeli a megszentelő kegyelmet, 

megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre. 

Mi a bűn?  

A bűn Isten szeretetének elutasítása. 

Ki követ el bűnt?  

Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. 

Egyenlő-e minden bűn?  

Nem egyenlő minden bűn, mert van bocsánatos és halálos bűn. 

Ki követ el súlyos bűnt? 

Súlyos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.  

Ki követ el bocsánatos bűnt?  

Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva nem engedelmeskedik 

Isten parancsának. 

Mikor kell gyónni? 

Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, ha pedig halálos bűnt követünk el, minél előbb. Nagyon 

ajánlott a havi gyónás 

Hogyan segíti a betegek kenete a szenvedőket? 

Erőt ad a szenvedésben, megerősít a kísértések ellen és felkészít a halálra. 

Hányszor lehet a betegek kenetét felvenni? 

Ismételten fel lehet venni, ha a beteg állapota rosszabbra fordul, vagy újabb betegség éri. Öreg korban évente. 

Mi az egyházi rend? 

Az a szentség, amelyben Isten az erre kiválasztott férfiakat eltörölhetetlen jeggyel jelöli, meg és különleges 

módon részesíti Krisztus papságában. 

Mi a házasság? 

Egy megkeresztelt férfi és nő egész életre szóló felbonthatatlan szeretetközössége. 

Kik köthetnek házasságot? 

Akik megkeresztelkedtek és bérmálkoztak, érettek a házasságra, és felkészültek a szentség vételére.  
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BÉRMÁLÁS 

Miért bérmálkozol? 

Hogy a Szentlélek ajándékait elnyerjem. 

Mi a Szentlélek 7 ajándéka? 

Bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem.  

Mi a bérmálás? 

Szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy 

Krisztusnak élő tanúja legyen az egyházban és a világban. 

Mi a krizma? 

Olaj és balzsam keveréke, melyet nagycsütörtökön szentel a püspök. Az olaj az erő és gyógyítás jelképe; a 

balzsam megvéd a romlástól (bűntől). 

Mit jelképez a bérmálás szertartása? 

Kézfeltétel: Isten kiválasztott és gondot visel rám. 

Krizmával megkenés: részesít az Úr Jézus királyi, papi és prófétai tisztségéből. 

Mit jelent a bérmálás után a főpásztor kézfogása? 

Nagykorú kereszténynek tart. Számít arra is, hogy megtartsam ígéretemet, és jó keresztény legyek. 

Ki a védőszented és mit tudsz róla? 

  

  

  

  

Ki lehet bérmaszülő? 

Olyan katolikus keresztény, aki bérmálkozott, hite szerint él, és elmúlt 16 éves. 

Mi a bérmaszülő kötelessége? 

A bérmaszülő a bérmálkozót szavával és példájával segítse Krisztus követésében. 

Hogy hívják a mostani pápát?  Hogy hívják az egri főegyházmegye püspökét? Hogy hívják a plébánost 

és a káplán atyákat? 

Hogy hívják a hitoktatódat? 

 

  

Hogyan szól az Anyaszentegyház öt parancsa? 

1. A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg! 

2. A pénteki bűnbánati napot és a böjtöket tartsd meg! 

3. Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál! 

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásokkal is támogasd! 
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Hogyan szól a Tízparancs? 

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 

2. Isten nevét hiába ne vedd! 

3. Az Úr napját szenteld meg! 

4. Atyádat és anyádat tiszteld! 

5. Ne ölj! 

6. Ne paráználkodj! 

7. Ne lopj! 

8. Ne hazudj, mások becsületébe kárt ne tégy! 

9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 

10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

 

Hiszekegy 

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, 

mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. 

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, 

aki az Atyától született az idő kezdete előtt.  

Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. 

Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. 

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. 

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. 

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, 

kínhalált szenvedett és eltemették. 

Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, 

fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, 

de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat 

és országának nem lesz vége. 

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, 

aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk 

mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. 

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. 

Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. 

Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. 

 


