
HITTAN- ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 

1. Ki az Isten?  
o Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk  

2. Hogyan lett a világ?  
o Isten értelmével kigondolta, akaratával létrehozta gondviselésével fenntartja és 

kormányozza.  
3. Kihez hasonlít az ember?  

o Istenhez: halhatatlan személy, értelme, szabad akarata van  
4. Mivel mutatta meg Isten szeretetét?  

o Ősszüleinket gyermekévé fogadta és a mennyei boldogságra hívta őket.  
5. Hány személy az Isten?  

o Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek.  
6. Egyszóval a Három?  

o Szentháromság.  
7. Ki váltotta meg a világot?  

o Jézus Krisztus a Megváltó.  
8. Kicsoda Jézus Krisztus?  

o Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.  
9. Miért lett emberé?  

o Hogy minket szóval és példával tanítson, hogy értünk szenvedjen és meghaljon  
10. Ki Szentlélek?  

o A Harmadik Isteni Személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.  
11. Mikor szállt le az apostolokra?  

o Pünkösd ünnepén  
12. Miért jött el a Szentlélek?  

o Az apostolokat bátorítsa, megvilágosítsa és az Anyaszentegyházban munkálkodjék 
mindvégig.  

13. Mi a Szentírás?  
o Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége.  

14. Mi a Szenthagyomány?  
o Az a kinyilatkoztatás, amelyet az apostolok szóban hirdettek, de le nem írtak.  

15. Hogyan munkálkodik a Szentlélek?  
o Vigyáz az egyházra, hogy hűségesen megőrizze és továbbadja Krisztus tanítását. 

Kegyelmével segíti és megszenteli az egyházat.  
16. Miért alapította Krisztus az egyházat?  

o Hogy örök üdvösségre vezesse az embereket.  
17. Hogyan vezeti az üdvösségre?  

o Tévedés nélkül tanítja az embereket, törvényeivel kormányozza és 
kegyelemeszközeivel megszentel.  

18. Mivel nyerjük meg Isten kegyelmét?  
o A szentségekkel: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, bűnbocsánat, szentkenet, 

egyházi rend, házasság.  
19. Mi a bérmálás?  

o Szentség, melyben a Szentlélek a szívünkbe száll és megerősít, hogy hitünket 
állhatatosan valljuk és hitünk szerint éljünk.  

20. Hogyan bérmál a püspök?  
o A bérmálkozó homlokára krizmával keresztet rajzol és mondja: N vedd a Szentlélek 

ajándékának jelét.  
21. Melyek a bérmálás hatásai?  

o Eltörölhetetlen jegy, növeli a megszentelő kegyelmet segítő kegyelmet ad a hit szerinti 
életre.  

22. Melyek a Szentlélek ajándékai?  
o bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem  

23. Mely szentségek nyomnak eltörölhetetlen jegyet a lelkünkbe?  
o keresztség, bérmálás, egyházi rend  



24. Milyen küldetést kapunk a bérmálásban?  
o Részesedünk Krisztus tanítói, papi, pásztori küldetésében  

25. Hogyan készülünk a bérmálásra?  
o Hittan, szentgyónás, áldozás, méltó testi és lelki feltételek.  

26. Hogyan tarjuk meg Isten l. parancsát?  
o Elismerjük legfőbb Urunknak, szívesen és figyelmesen imádkozunk  

27. Hogyan tarjuk meg Isten 2. parancsát?  
o Istenről, szentekről, szentségekről, szent tárgyakról, ünnepekről szeretettel beszélünk  

28. Sorold fel hitünk fő igazságait?  
o Egy Isten van- Atya, Fiú, Szentlélek.  
o Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja  
o A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen  
o Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát, de igazságos: jók-jutalom, 

gonoszok-büntetés  
o Isten kegyelme az üdvösségre szükséges  
o Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad  
o Jézus egyetlen Egyházat alapított, - ennek legfőbb pásztora a római pápa.  

29. Hogyan tarjuk meg Isten 3. parancsát?  
o Vasárnap és ünnepnap elmegyünk a szentmisére és pihenünk.  

30. Hogyan tarjuk meg Isten 4. parancsát?  
o szüleinket szeretjük, tiszteljük, kedvükben járunk engedelmeskedünk és imádkozunk 

értük.  
31. Hogyan tarjuk meg Isten 5. parancsát?  

o Vigyázunk a magunk és mások testi-lelki épségére  
32. Hogyan tartjuk meg Isten 6. parancsát?  

o Tisztelettel gondolkodunk és beszélünk az életadásról, kerüljük a szemérmetlen 
beszédet és cselekedetet  

33. Hogyan tartjuk meg az Isten 7. parancsát?  
o Dolgozunk becsületesen, vigyázunk a magunk és mások tulajdonára  

34. Hogyan tarjuk meg Isten 8. parancsát?  
o Őszinték vagyunk, kerüljük a rágalmat és a megszólást  

35. Hogyan tarjuk meg Isten 9. parancsát?  
o Védjük a családi életet, a házastársi hűséget a szülők és gyermekek boldogságát.  

36. Hogyan tartjuk meg Isten 10. parancsát?  
o Legyünk jószívű, önzetlen emberek, kerüljük az irigységet és ne az anyagiak 

legyenek legfontosabbak az életünkben  
37. Ki lehet keresztszülő?  

o Aki meg van keresztelve, elmúlt 14 éves és példaadó keresztény  
38. Ki lehet bérmaszülő?  

o Keresztény, megbérmált személy, aki vallását buzgón gyakorolja és elmúlt 14 éves.  
39. Mi a bérmaszülő kötelessége?  

o Szavával és példájával segítse bérmagyermekét.  
40. Mi a keresztség?  

o Az első és legfontosabb szentség, melyben Isten gyermekei, az Egyház tagjai és a 
mennyország örökösei leszünk  

41. Mi az Oltáriszentség?  
o A legfölségesebb szentség: Jézus Teste és Vére a kenyér és bor külső színe alatt  

42. Mi a bűnbánat szentsége?  
o Amelyben Isten megbocsátja a bűneinket a pap feloldozása által  

43. Mi az egyházi rend szentsége?  
o Amelyben Isten papi hatalmat és ehhez kegyelmet ad azoknak, akiket különös 

szolgálatára rendelt.  
44. Mi a házasság?  

o Az a szentség, melyben egy férfi és egy nő felbonthatatlan életszövetséget köt 
egymással, egymás segítése, kiegészítése és gyermeknevelés céljából.  

45. Mik a házastársak kötelességei?  



o Egymáshoz hűek legyenek a sírig, egymást szeressék és segítsék, gyermekeiket 
Isten akarat szerint neveljék.  

46. Megengedi-e Isten a válást?  
o Nem, a házasság felbonthatatlan. Aki mégis elválik és újabb házasságot köt, súlyos 

bűnben él és a pap nem adhat feloldozást.  
47. Mit jelent a szigorú böjt?  

o Aki elmúlt 18 éves és nincs 60 éves, az hamvazószerdán és nagypénteken ne egyék 
húst és csak háromszor egyék, egyszer lakjon jól.  

48. Hogyan tarjuk meg a hústilalmat?  
o nagyböjti péntekeken nem eszünk húst, évközi péntekeket hústilalommal, vagy egyéb 

önmegtagadással, vagy jócselekedettel  
49. Miért hiszel Jézusban?  

o Mert igazolta istenségét, meggyőzött arról, hogy szeret  
50. Mivel mutatta meg hogy szeret?  

o A keresztfán meghalt értem, hogy örökre boldog legyek és üdvözülhessek.  
51. Hogyan tartjuk meg Isten 1. Parancsát?  

o Elismerjük Őt legfőbb Urunknak, szívesen és összeszedetten imádkozunk és iránta 
való szeretetünket tettekkel mutatjuk meg.  

52. Mi vallás?  
o A vallás az ember személyes kapcsolata Istennel, akitől élete kérdéseinek 

megoldását reméli.  
53. Hogyan kell fejleszteni hitünket?  

o Hitünket vallási ismeretek gyarapításával és öntudatos életre váltásával kell 
fejlesztenünk.  

54. Hogyan szól hozzánk Isten az imában?  
o Eszünkbe juttatja, amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az 

ráismer Isten szavára.  
55. Hogyan tartjuk meg Isten 2. Parancsát?  

o Istenről, szentekről, szentségekről, szent tárgyakról, ünnepekről tisztelettel és 
szeretettel beszélünk.  

56. Sorold fel a 6 fő igazságot!  
o egy Isten van  
o egy Istenben három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek  
o a Fiú megváltott: megszületett, szenvedett, meghalt és feltámadt.  
o Isten igazságos: jóknak jutalom - gonoszoknak büntetés  
o az ember lelke halhatatlan  
o Isten kegyelme az üdvösségre szükséges  

57. Miért tiszteljük a szenteket?  
o Mert példaképeink a keresztény életben és közbenjárásukkal segítenek minket.  

58. Mit tudsz a védőszentedről?  
o A szentek élete c. könyv segít az ő megismerésében.  

59. Hogyan tartjuk meg Isten 3. Parancsát?  
o Vasár és ünnepnap elmegyünk a szentmisére és aznap pihenünk.  

60. Mit tudsz az egyházi évről?  
o Advent első vasárnapjától Krisztus Király ünnepéig tartó időszak, amelyben Jézus 

életének eseményeiről, szentekről, hitünk titkainak ünnepeiről emlékezik meg az 
Egyház.  

61. Hogyan veszünk részt a szentmisén?  
o Figyelmesen meghallgatjuk Jézus tanítását, közösen imádkozunk és énekelünk, - 

Jézussal együtt felajánljuk magunkat a mennyei Atyának és Jézussal egyesülünk a 
szentáldozásban.  

62. A szentmise részei?  
o Igeliturgia : bevezetés, bánat, beszélgetés Istennel,  
o Áldozati liturgia: felajánlás, átváltoztatás, áldozás.  

63. Mit kíván Isten a 4. Paranccsal?  
o Szüleinket szeressük, tiszteljük, járjunk a kedvükben, engedelmeskedjünk nekik és 

imádkozunk értük.  



64. Mi a szülők feladata?  
o A szülők feladata, hogy gyermekeiket becsületes emberré és felnőtt jó kereszténnyé 

neveljék.  
65. Miért tiszteljük szüleinket?  

o Isten után ők szeretnek a legjobban, életünket és sok mindent nekik köszönhetünk.  
66. Hogyan tartjuk meg az 5. Parancsot?  

o Vigyázunk a magunk és mások testi-lelki egészségére, tettlegesen nem 
bántalmazunk senkit és rosszra nem csábítjuk embertársainkat.  

67. Ki vét az 5. Parancs ellen?  
o Aki gyilkol, verekszik, haragszik, másokkal bűnt tanít, bűnben segít, bűnre vezet és 

botrányokat okoz.  
68. Mit kíván Isten a 6. Paranccsal?  

o Tisztelettel gondolkodjunk és beszéljünk az életadásról, kerüljük a ruhátlanságot a 
szemérmetlen beszédet és cselekedetet.  

69. Miért ilyen értékes a testünk?  
o Mert Jézus is magára vette és a Szentlélek temploma.  

70. Mit véd Isten a 9. Paranccsal?  
o A családi életet, a házastársi hűséget a szülők és gyermekek boldogságát.  

71. Mit kíván Isten a 7. Paranccsal?  
o Dolgozzunk becsületesen, vigyázzunk mindenre akár a miénk, akár nem és ne 

vegyük el a másét.  
72. Mit kíván Isten a 10.Paranccsal?  

o Legyünk jószívű, önzetlen emberek, kerüljük az irigységet, a hiúságot, és ne a pénz 
és az anyagiak legyenek a legfontosabbak az életünkben.  

73. Mik az állapotbeli kötelességek?  
o Mindenkinek az a dolga, amit az Isten rábízott, és amit Tőle feladatul kapott.  

74. Mit kíván Isten tőlünk a 8. Paranccsal?  
o Legyünk őszinték, igazmondók, szeretettel beszéljünk másokról, súlyos ok nélkül ne 

beszéljünk bűneikről, és főként ne fogjunk másra olyan bűnt, amit nem tett.  
75. Mikor fognak megbízni benned embertársaid?  

o Ha látják, hogy szavaid igazolják tetteidet, úgy is élsz, ahogy beszélsz.  
76. Mi a kegyelem?  

o A kegyelem Isten természetfeletti ajándéka, amelyet az Úr Jézus érdemeiért kapunk, 
hogy üdvözüljünk:  

o Két fajtája van - a segítő és a megszentelő kegyelem.  
77. Mit tesz Isten a lelkünkben a megszentelő kegyelemmel?  

o Megtisztítja és megszenteli lelkünket,- A megszentelő kegyelmet a keresztségben 
kapjuk meg, és mindaddig a lelkünkben marad, amíg halálos bűnt el nem követünk.  

78. Mit tesz Isten a lelkünkben a segítő kegyelemmel?  
o Isten a segítő kegyelemmel megvilágosítja értelmünket és megerősíti akaratunkat 

,hogy a jót megismerjük és megtegyük a rosszat pedig elkerüljük.  
79. Mik szentségek?  

o A szentségek látható jelek, amelyeket Krisztus Urunk rendelt, hogy általuk a 
láthatatlan kegyelmet, Isten természetfeletti adományát elnyerjük.  

80. Mi a keresztség?  
o A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely az áteredő bűntől 

megtisztítja a lelkünket, Isten gyermekévé, az Anyaszentegyház tagjává és a 
mennyország örökösévé tesz bennünket.  

81. Kik szolgáltatják ki a keresztséget?  
o ünnepélyesen : püspök, pap, diakónus,  
o szükség esetén bárki, de feltétel, hogy az Egyház nevében és szándéka szerint 

tegye.  
82. Ki lehet keresztszülő és mit ígér meg a szülőkkel együtt?  

o Aki betöltötte a 14. életévét, és megígéri a szülőkkel együtt, hogy a gyermeket 
vallásosan nevelik, maguk is gyakorolják vallásukat és életükkel példát mutatnak a 
gyermeknek.  



83. Kit lehet megkeresztelni?  
o Aki hisz Jézus Krisztusban és bűnbánatot tart és Jézus követője akar lenni. A 

kisgyermek keresztelésének feltétele a szülők élő hite.  
84. Mi a bérmálás?  

o A bérmálás szentség, melyben a Szentlélek a lelkünkbe száll és megerősít 
bennünket, hogy hitünket állhatatosan valljuk és hitünk szerint éljünk.  

85. Ki a Szentlélek?  
o A Szentlélek a III. Isteni Személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.  

86. Milyen eseményt ünneplünk Pünkösdkor?  
o A Szentlélek eljövetelét, Akit Jézus küldött le az apostolokra, hogy megerősítse őket 

hitükben és így bátrak legyenek az evangélium hirdetésében.  
87. Mire vállalkoznak, akik bérmálkoznak?  

o Arra, hogy másoknak is példát adnak a keresztény életre, segítenek az Istenhez 
vezető úton, hogy ők is megismerjék és megszeressék az Istent.  

88. Miért bérmálkozunk?  
o Azért bérmálkozunk, hogy megkapjuk a Szentlelket a hitvalló keresztény élethez, és 

apostoli küldetésünk teljesítéséhez.  
89. Hogyan készülünk a bérmálásra?  

o Bérmálás előtt meg kell gyónni és áldozni, rendszeresen részt venni a bérmálási 
oktatásokon és ígéretet kell tenni Istennek a hitvaló, bátor keresztény életre.  

90. Milyen kegyelemben részesít bérmálás szentsége?  
o Növeli lelkünkben a megszentelő kegyelmet, segítő kegyelmet ad, megerősít 

hitünkben 7 ajándék és egy eltörölhetetlen jegy birtokosává tesz bennünket.  
91. Ki nagykorú, felnőtt keresztény?  

o Aki kellőképpen ismeri Jézus tanítását és azt tettekre is váltja.  
92. Milyen apostoli feladataink vannak?  

o Krisztus tanúi legyünk a mindennapi életben,- örömhírével, szeretetével,- ott, ahol 
emberekkel találkozunk.  

93. Mik a Szentlélek ajándékai?  
o A következők: Bölcsesség, Értelem, Tanács, Erő, Tudomány, Áhitat /Jámborság/, 

Istenfélelem  
94. Melyek a Szentlélek elleni bűnök?  

o aki vakmerően bizakodik Isten irgalmában  
o aki annyira nem remél Istenben, hogy kétségbe esik,  
o aki a megismert keresztény vallási igazság ellen tusakodik /lázad/  
o aki irigyli mástól Isten kegyelmét,  
o aki haláláig nem bánja meg a bűnét.  

95. Mit kérsz a bérmálásban a Szentlélektől?  
o Árasszon el kegyelmével, hogy ígéretemhez hűséges lehessek.  

96. Meddig akarsz hűséges maradni?  
o Isten kegyelmi segítségével - életem végéig.  

97. Mit jelent az olajjal való megkenés?  
o Az olaj jelenti az erőt, melyet a Szentlélek ad, a kereszt a homlokodon pedig arra int, 

hogy nem szabad megtagadnod Krisztust sem félelemből sem szégyenből. /krizma a 
"jótettek illata" /  

98. Mi krizma?  
o A krizma balzsammal kevert faolaj, melyet a püspök szentel meg nagycsütörtökön a 

székesegyházban a papokkal együtt.  
99. Ki bérmálhat?  

o Ünnepélyesen a püspök, halálos veszedelemben, betegségben minden pap, a 
püspök engedélyével a plébános.  

100. Ki lehet bérmaszülő?  
o Aki jó keresztény, maga is bérmálkozott, és vallását lelkiismeretesen gyakorolja a 

katolikus hitben.  
101. Mi bérmaszülő kötelessége?  

o Szóval és példával segítse bérmagyermekét a lelki harcban.  



102. Mi az Oltáriszentség?  
o Az Oltáriszentség a legfölségesebb szentség: az Úr Jézus valóságos Teste és Vére a 

kenyér és a bor külső színe alatt.  
103. Milyen szavakkal változtatta át Jézus a kenyeret és a bort saját Testévé és 

Vérévé?  
o Vegyétek és egyétek: ez az én Testem  
o Vegyétek és igyátok: ez az én Vérem  

104. Mikor rendelte Jézus az Oltáriszentséget ?  
o Az Utolsó Vacsorán - kereszthalála előtt.  

105. Miért rendelte Jézus az Oltáriszentséget?  
o avégett rendelete, hogy: - Szent Testével és Vérével köztünk lakjék,  
o a szentmisében újra és újra feláldozza magát értünk,  
o a szentáldozásban lelkünk tápláléka legyen.  

106. Mi a bűn?  
o A bűn szándékosan elkövetett rossz, ha nem azt teszem, amire Jézus tanított.  

107. Mikor követünk el súlyos bűnt?  
o Ha fontos dologban tudva és akarva nem engedelmeskedünk Isten parancsának.  

108. Mi a bánat?  
o Szívbéli sajnálkozás az elkövetett rossz felett.  

109. Mikor van bánatunk?  
o Amikor elítéljük bűneinket, sajnáljuk, amit tettünk, bocsánatot kérünk Istentől és 

mindent megteszünk, hogy bűneinket jóvá tegyük.  
110. Mi a bűnbánat szentsége?  

o Az a szentség, amelyben Isten megbocsátja bűneinket a pap feloldozása által.  
111. Hogyan gyónjuk meg bűneinket?  

o Bűneinket érthetően és őszintén gyónjuk meg, ez annak a jele, hogy igazi a bánatunk 
és szeretnénk jobbakká lenni.  

112. Melyek a szentgyónás hatásai?  
o Isten eltörli bűneinket, visszafogad szeretetébe.  

113. Mi a szentkenet?  
o Az a szentség, amelyet az Úr Jézus a nagybetegek számára rendelt, testük és lelkük 

javára.  
114. Hogyan válik a lélek javára a szentkenet?  

o eltörli a halálos bűnöket,  
o türelmet ad a szenvedésben,  
o megerősít a kísértések idején,  
o előkészít a jó halálra  
o testi gyógyulást is ad, ha az a lélek javára válik.  

115. Kihez kell papot hívni?  
o Minden beteghez, ha állapota súlyosnak látszik. Ha valaki kórházba kerül, jó ha előtte 

meggyónik.  
116. Hogyan szolgáltatja ki a pap a betegek kenetét?  

o A püspök által megszentelt olajjal megkeni kereszt alakban a beteg homlokát és 
mindkét kezét és közben imádkozik a betegért.  

117. Mi az egyházi rend szentsége?  
o Az a szentség, ami által az Isten papi hatalmat és ehhez segítő kegyelmet ad 

azoknak, akiket kiválasztott szolgálatára.  
118. Mire kapnak a papok lelki hatalmat?  

o a szentmise bemutatására,  
o a szentségek kiszolgáltatására,  
o Isten igéjének hirdetésére.  

119. Hogyan történik a papszentelés?  
o A püspök a szentelendő fejére teszi a kezét és közben a Szentlélek segítségét, 

istenerejét kéri számára.  
120. Milyen különleges kegyelmet ad a papszentelés?  

o Megszentelő kegyelmet és eltörölhetetlen jegyet ad /a pap élete végéig pap marad /  
121. Mi a házasság?  



o Asz a szentség, amelyben egy férfi és egy nő / vőlegény és mennyasszony/ 
felbonthatatlan életszövetséget köt egymással és Istentől kegyelmet kapnak arra, 
hogy házastársi kötelességeiket hűségesen teljesítsék.  

122. Hogyan történik a házasságkötés?  
o A vőlegény és a mennyasszony kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak 

lenni. Jelen van rajtuk kívül még két tanú és a pap.  
123. Mik a házastársak kötelességei?  

o egymáshoz hűségesek legyenek a sírig,  
o egymást szeressék és segítsék,  
o gyerekeiket Isten akarata szerint neveljék.  

124. Kik nem köthetnek házasságot?  
o akiknek már van házastársuk,  
o közeli rokonok,  
o papok, szerzetesek, hisz ők erre fogadalmat tettek.  

125. Megengedi-e Isten a házastársaknak a válást?  
o Nem, mert a házasság Isten előtt felbonthatatlan. Jézus mondja: Amit Isten egybe 

kötött, ember szét ne válassza.  
126. Milyen büntetést von maga után, aki mégis elválik?  

o Ha másik házasságot köt, súlyos bűnben él és a pap nem adhat feloldozást neki.  
127. Mire emlékezünk nagycsütörtökön?  

o Jézus összehívta barátait az apostolokat, hogy megüljék az Utolsó Vacsorát és itt 
megalapította az Oltáriszentséget, szent Testévé és Vérévé változtatta a kenyeret és 
a bort.  

128. Mi történt Jézussal nagypénteken?  
o Halálra ítélték és kivégezték, Ő szenvedett a mi bűneinkért.  

129. Mi történt Jézussal Húsvétvasárnap hajnalán?  
o Jézus feltámadt ! A sírhoz jövő asszonyoknak egy angyal mondja meg ezt az 

örömhírt.  
130. Mit jelent számunkra az, hogy Jézus feltámadt ?  

o Azt az örömhírt, hogy mi is feltámadunk a halálunk után.  
131. Jézus Krisztus Isten vagy ember?  

o Jézus valóságos Isten és valóságos ember, Ő az Istenember. Külsőleg olyan volt, 
mint egy ember, de isteni voltát csodáival és főleg feltámadásával igazolta.  

132. Mire emlékezünk a nagyböjtben?  
o Jézus szenvedésére és a halálára.  

133. Mire figyelmeztet minket a nagyböjt?  
o Gondoljunk a lelkünkre és tartsunk bűnbánatot.  

134. Mit jelent a szigorú böjt ?  
o Aki elmúlt 18 éves és még nincsen 60 az hamvazószerdán és nagypénteken ne 

egyen húst és csak háromszor étkezzék és közülük csak egyszer lakjon jól.  
135. Hogyan tartjuk meg a bűnbánati napot a pénteket?  

o Vagy nem eszünk húst, vagy ha megesszük - helyette más jócselekedetet végzünk, 
vagy bűnbánó lélekkel imádkozunk.  

136. Mit jelent az a kifejezés, hogy az Isten örökké él?  
o Soha senkitől sem született, mert öröktől fogva létezik / él / és soha nem hal meg, 

mert örökkévaló.  
137. Miért nem látjuk az Istent?  

o Mert Isten lélek / nincsen teste/  
138. Milyen az isten azokhoz, akik szeretik Őt?  

o Isten is szereti őket és megígérte, hogy haláluk után örök élettel jutalmazza őket.  
139. Milyen az Isten azokhoz, akik nem hisznek benne?  

o Isten mindenkit szeret. Azoknak is jót akar, akik nem hisznek benne és azt szeretné, 
hogy megtérnének hozzá. Hív és vár mindenkit, hogy szeressék őt. És szerethesse 
őket.  

140. Kicsoda Jézus Krisztus?  
o Jézus az Isten Egyszülött Fia, a második Isteni Személy, aki emberi testet vett fel, 

hogy megváltson minket.  



141. Kik várták leginkább Jézus eljövetelét?  
o A próféták, akik jövendöltek Róla,  
o Keresztelő szent János és a Szűzanya, Jézus édesanyja.  

142. Hogyan élt Jézus?  
o 30 éves koráig Názáretben élt, úgy, mint a többi ember, engedelmes volt, dolgozott és 

megmutatatta, hogyan lehet mindennap Isten kedvében járni.  
143. Hogyan segített Jézus az embereken?  

o Mindenkivel jót tett és Isten Országáról tanította őket.  
144. Miért tett Jézus csodát?  

o Hitet ébresztett vele, megmutatta isteni hatalmát és segített a rászorulón.  
145. Miért hiszen Jézusban s miért vagyok keresztény?  

o Mert igazolta istenségét és meggyőzött arról, hogy szeret minket.  
146. Mivel mutatta meg, hogy szeret?  

o A keresztfán meghalt értünk, hogy üdvözülhessünk.  

 

 


