



440010 – Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918 nr.2; : +40-261-717-180; 

e- mail: secretarham@gmail.com; homepage: hamjanos.ro 

                                     
 

 

SEGÉDANYAG 

A HITTAN KÉPESSÉGVIZSGÁHOZ 

A IX. (HUMÁN PROFIL: TEOLÓGIA - INTENZíV ANGOL) OSZTÁLYBA 

JELENTKEZŐKNEK 

 

Erkölcstan tételek – VI. osztály 
 

1. A főparancsolat 
 

Egy törvénytudó farizeus megkérdezte Jézust: „Mester melyik a legfőbb parancs a törvényben?” 

Jézus így felelt: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és 

minden erődből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mt 22,37) 

A főparancsolatban meg van fogalmazva a szeretet három „iránya”: Isten- ember- önmagam. 

 

2. A Tízparancsolat 
 

Isten a Sínai-hegyen Mózes által adta át a Tízparancsolatot az emberiségnek. A Tízparancsolat 

szövegét két kőtábla tartalmazta (a Szentrásban: Kiv 20, MTörv 5). 

 

A Tízparancsolat a főparancsolatot részletezi számunkra:  

- 1-3 parancs: az Isten-szeretetre vonatkozik 

- 4-10 parancs: az emberek és önmagam szeretetére vonatkozik 

 

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 becsületében kárt ne tégy!  

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!  

10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

 

Egyháztörténelem tételek – VII. osztály 
 

Egyháztörténelem – az Egyház megalakulásával, fejlődésével, eseményeivel foglalkozó 

tudományág 

Egyház – Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste. Az tartozik az Egyházhoz, aki meg van 

keresztelve.  

Keresztény – a görög christiani szóból ered, jelentése: Krisztus követője, krisztusi  
 

1. Az őskeresztények tanúságtétele 
 

Az Apostolok Cselekedetei (ApCsel) az a szentírási könyv, amely leírja az Egyház születését, 

kialakulását, korai életét és a kereszténység terjedését. Ez a könyv enged betekintést az első 

keresztények életébe, megérthetjük, hogy hogyan éltek az őskeresztények, akik közvetlenül ismerték 

Jézus, illetve az ő tanítását, és hogyan élték meg azt, hogy Jézushoz tartoznak-  
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A kereszténység  döntés Jézus mellett + megkeresztelkedés + tanúságtétel 

 

 Tanúságtétel istentisztelettel 

Az első istentiszteleti helyük az a terem volt, ahol elfogyasztották az utolsó vacsorát, és amelyben a 

Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt rájuk az első Pünkösdkor. 

Amikor többen lettek, más házakban is összegyűltek, hogy istentiszteletüket kifejezzék. 

Kezdetben abból állt, hogy egy apostol felidézte Jézus életét és tanítását (a mai Ige liturgia). Ezután 

együtt vacsoráztak és elvégezték a kenyértörést, ahogyan Jézus meghagyta nekik. 

Mivel zsidó emberekről van szó, továbbra is eljártak a zsinagógákba, zsidó imaházakban imádkozni. 

 Tanúságtétel testvéri szeretettel 

Jézus azt mondta: „Arról ismeri meg majd mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy 

szeretettel vagytok egymás iránt”. Ennek próbáltak megfelelni, és mindenkit egyformán testvérnek 

tekinteni. A közös vacsorára a gazdagok vitték az ételt, de a szegények is egyformán részesültek 

belőle. 

Az első keresztények vagyonközösségben éltek: a gazdagabbak a pénzt az apostoloknak adták, és ők 

elosztották mindenkinek szüksége szerint. Ez nem volt kötelező – kitűnik Ananiás és Szafíra 

történetéből is (ApCsel 5,1-11) 
1
Egy bizonyos Ananiás nevű férfi is a feleségével, Szafirával együtt földet adott el, 

2
de a felesége tudtával 

csalárdul megtartott valamit a föld árából, s csak egy részt hozott el és tett az apostolok lábához. 
3
Péter azonban 

így szólt: »Ananiás, miért ejtette a sátán kísértésbe a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és csalárdul 

visszatarts a föld árából? 
4
Ha megmaradt volna, magadnak maradt volna, és magad rendelkeznél azzal, amit 

eladtál. Miért vetemedett hát szíved erre a dologra? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek!« 
5
Amint 

Ananiás ezeket a szavakat hallotta, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem fogta el mindazokat, akik ezt 

hallották. 
6
Az ifjak pedig felkeltek, felemelték, kivitték és eltemették. 

7
Körülbelül három óra múlva belépett a 

felesége, aki nem tudta, hogy mi történt. 
8
Péter megkérdezte tőle: »Mondd nekem, asszony, csakugyan annyiért 

adtátok el a földet?« Az így felelt: »Igen, annyiért.« 
9
Erre Péter azt mondta neki: »Mire volt jó megegyeznetek 

abban, hogy megkísértitek az Úr Lelkét? Íme, akik eltemették férjedet, az ajtónál állnak, s téged is kivisznek.« 
10

Nyomban összeesett a lábainál és meghalt. Az ifjak pedig beléptek, halva találták, erre kivitték és eltemették a 

férje mellé. 
11

Ekkor nagy félelem fogta el az egész egyházat és mindazokat, akik ezeket hallották. 

 

 Tanúságtételüket csodák erősítették meg 

Az apostolok hirdették Jézus tanítását, és egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Az apostolok Jézus 

nevében csodát tettek, és így „igazolták”, hogy Jézus valóban a Messiás volt. Erről olvashatunk az 

ApCsel 3,1 – 4,4 részben. 

 
1
Péter és János pedig felmentek a templomba a kilenc órai imádság idején. 

2
Ekkor egy férfit vittek arra, aki születésétől 

fogva béna volt. Naponta odatették a templomnak az úgynevezett Ékes-kapujához, hogy a templomba jövőktől 

alamizsnát kérjen. 
3
Amikor Pétert és Jánost meglátta, amint a templomba készültek bemenni, könyörgött, hogy 

alamizsnát kapjon. 
4
Péter Jánossal együtt reátekintett, és azt mondta: »Nézz ránk!« 

5
Erre az rájuk nézett, remélve, hogy 

kap tőlük valamit. 
6
Péter azonban így szólt: »Ezüstöm, aranyam nincs, de amim van, azt neked adom: a Názáreti Jézus 

Krisztus nevében kelj fel és járj!« 
7
Azzal megfogta jobb kezénél, és fölemelte. Erre annak azonnal erő szállt a lábába és 

talpába, 
8
úgyhogy felugrott, állt és járt-kelt. Bement velük a templomba, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. 

9
Az 

egész nép látta, hogy jár, és Istent magasztalja. 
10

Ráismertek, hogy ő az, aki alamizsnáért üldögélt a templom Ékes-

kapujánál. Elteltek csodálkozással, és magukon kívül voltak amiatt, ami vele történt. 
11

Mivel nem tágított Péter és János mellől, az egész nép csodálkozva futott hozzájuk az úgynevezett Salamon-csarnokba. 
12

Amikor Péter látta ezt, így szólt a néphez: »Izraelita férfiak! Miért csodálkoztok ezen és miért ámultok rajtunk, mintha 

a magunk erejéből vagy hatalmából tettük volna, hogy ez jár? 
13

Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, a mi 

atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok ugyan és megtagadtatok Pilátus színe előtt, bár az úgy 

döntött, hogy szabadon bocsátja őt. 
(Kiv 3,6) 14

Ti azonban megtagadtátok a Szentet és Igazat, s azt kívántátok, hogy a 

gyilkost adják nektek ajándékul 
15

az élet szerzőjét pedig megöltétek, de Isten feltámasztotta őt a halálból. Ennek mi tanúi 

vagyunk. 
16

Az ő neve adott erőt a nevében való hit által ennek az embernek, akit ti láttok és ismertek, s a tőle származó 

hit adta meg neki ezt az ép egészséget mindnyájatok szeme láttára. 
17

Tudom azonban, testvérek, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint ahogy a ti elöljáróitok is. 
18

Isten azonban ily 

módon teljesítette, amit minden prófétájának ajka által előre hirdetett, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog. 
19

Tartsatok 

tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröljék bűneiteket, 
20

s hogy az enyhülés idői eljöjjenek az Úr színétől, és 

elküldje azt, akit hirdettek nektek, Jézus Krisztust. 

 

A csoda és a beszéd hatására sokan csatlakoztak hozzájuk, és a Szentírás megjegyzi: „De azok közül 

sokan, akik az igét hallgatták, hittek, úgyhogy a férfiak száma elérte az ötezret.” (ApCsel 4,4) 

 

http://szentiras.hu/KNB/Kiv%203,6










 Tanúságtétel a főtanács előtt 

A csoda után az apostolok, Péter és János, a főtanács elé kerültek és megfenyegették őket. (ApCsel 

4,13-22) 
„

18
Azután beszólították őket, és megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. 

19
Péter 

és János azonban azt felelték nekik: »Ítéljétek meg ti, vajon helyes volna-e Isten színe előtt, ha inkább hallgatnánk rátok, 

mint Istenre! 
20

Hisz lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk!« 
21

Azok erre újra 

megfenyegették, majd elbocsátották őket (…)” 

A fenyegetés ellenére tovább tanítottak, és felmerült, hogy ki kellene őket is végezni, de végül csak 

megvesszőzték. Az apostolok igehirdetése és a keresztény közösség összetartása miatt egyre többen 

csatlakoztak hozzájuk.  




2. Üldöztetések és az Egyház elterjedése 

 

 István diakónus vértanúsága 

A 12 apostol feladatai megsokasodtak az ősegyházban, hisz egyre többen lettek. Ezért kiválasztottak 

hét férfit, akiket kézrátétellel diakónusokká szenteltek (szolga, felszolgáló). A diakónusszentelés 

szegénygondozásra és igehirdetésre adott megbízást.  

A diakónusok közül István volt a legeredményesebb: ügyesen „vitatkozott” (Jézus messiási volta 

témában) a zsidókkal, ami miatt a főtanács elé vitték, mert azzal vádolták, hogy Mózes törvénye 

ellen lázít. István beszéddel védekezett a vád ellen és szemükre vetette, hogy őseik megölték a 

prófétákat, akik a Megváltóról jövendöltek, ők pedig magét a Megváltót ölték meg. 

A főtanács tagjai nagyon dühösek lettek, de István az égre tekintve látomást látott, és felkiáltott: 

„Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, amint Isten jobbján áll!” Ez a látomás jelképesen kifejezte, 

hogy Jézus valóságos Isten az Atyával együtt.  

Rárontottak, a városon kívülre vonszolták és megkövezték. A megkövezés közben István így 

könyörögött: „Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett és fennhangon azt kiáltotta: 

„Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül!” Nagyon hasonlítanak mondatai Jézus utolsó szavaihoz, amit 

a kereszten mondott. 

A kivégzésnél felső ruhájukat egy Saul nevű fiatalember elé tették, aki szintén gyűlölte a 

keresztényeket. 

István diakónus az Egyház első vértanúja, aki életét, vérét adta hitéért. Ünnepe december 26.-án van. 

 

 Saul megtérése 

István diakónus vértanúsága után nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi keresztények ellen. Saul sorra 

járta a házakat, elhurcolta Jézus követőit és börtönbe vetette őket. Az apostolok Jeruzsálemben 

maradtak, a hívek nagy része azonban elmenekült. Így Jézus tanítása a keresztények által egyre több 

helyre eljutott. 

Saul ajánlólevelet kért a főpaptól, hogy Damaszkuszba menjen és megkötözve Jeruzsálembe 

hozhassa az oda menekült keresztényeket.  

Damaszkusz közelében volt már, amikor hirtelen mennyei fény ragyogta körül. A földre zuhant és 

egy hangot hallott:  Saul, Saul, miért üldözöl engem? 

  Ki vagy te Uram? – kérdezte Saul. 

  Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. 

Saul a látomástól megvakult és úgy vezették Damaszkuszba Ananiáshoz. Ananiás rátette kezét és 

visszaadta látását, valamint megkeresztelte. (ApCsel 9,1-22) 

Így lett üldözőből keresztény, Saulból Pál. Amilyen lelkesedéssel üldözte korábban a keresztényeket, 

később olyan lelkesedéssel hirdette az evangéliumot. Ő lett Pál apostol, a 13. apostol, aki a 











pogányoknak is kezdte hirdetni az evangéliumot. Három térítő útja ismert, melynek során 

közösségeket alapított, és levelezéssel tartotta velük a kapcsolatot (Efezus, Korintus, Fillipi, stb) 

Pál apostol Tarzuszban született, Damaszkuszban tért meg és Rómában halt meg, Kr. u. 67-ben 

lefejezés által halt vértanúhalált. 

3. Az Egyház felszabadulása – 313 – a Milánói rendelet 

A történetírás szerint Kr.u. 64-ben Néró császár felgyújtatta Róma egy részét és a keresztényekre 

fogta, akiket amúgy sem néztek jó szemmel a birodalomban. Néró császár kiadta a jelszót: 

„Oroszlánok elé a keresztényeket!”, és megindult egy általános keresztényüldözés, mely az uralkodó 

császároktól függően enyhébb, vagy durvább formában valósult meg. Ez az időszak nagyon vértanút 

adottaz Egyháznak. 

A legvéresebb üldözés Dioklecián császár nevéhez fűződik - valóságos mészárlás folyt, mégsem 

tudta kiirtani a keresztényeket. Dioklecián lemondott a trónról, és ketten küzdöttek a hatalomért: 

Maxenciusz és Konstantin (Gallia helytartójának a fia; a helytartó a kegyetlen rendelet ellenére 

kíméletes volt a keresztényekhez). 

A keresztények Konstantin mellé álltak, mert apja jól bánt velük. Konstantinnak égi jelenése volt, 

egy keresztet látott és egy feliratot: „E jelben győzni fogsz!” Megengedte, hogy a keresztények a 

hadi jelvényükre kitűzzék Krisztus görög monogramját ( ). A fellelkesült keresztények a seregben 

harcoltak Konstantin győzelméért. 

Konstantin 312-ben megnyerte a milviusi csatát és ő lett a császár.  

313-ban kiadta a Milánói rendeletet (ediktumot), melynek értelmében a keresztények: 

 szabadon gyakorolhatták vallásukat 

 visszakapták elkobzott vagyonukat 

 templomokat építhettek 

 bármilyen állami tisztségeket betölthettek 

321-ben az egész birodalomban a vasárnapot munkaszüneti nappá nyilvánította. Élete végén ő is 

megkeresztelkedett.  

361-ben Julianus került a trónra, aki megpróbálta a pogány vallást visszahozni (keresztény 

nagybátyja kegyetlensége miatt), de nem nagy eredménnyel. Ezért kapta a hitehagyó (aposztata) 

melléknevet. 

4. Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát 

A barbárok támadásait és pusztításait követően, 476-ban a Nyugat-Római Birodalom összeomlott. 

Ebben az időszakban született Szent Benedek Nursiában. Szülei Rómába küldik tanulni, de a 

hanyatló városi élet nem vonzotta őt. 17 évesen a magányba vonul, remete lett, hogy Istennek 

szolgáljon. 

Az ifjú remetét többen felkérték lelki vezetésre, és voltak, akik követték őt. Szent Benedek követői a 

bencések, akik lakott területen kívüli szerzetesházakban – monostorokban éltek közösen.  

 

OSB – Ordo Sancti Benedicti – Szent Benedek Rendje. 

Jelmondatuk: Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! 

 

Minden éjjel felkeltek, hogy néhány órát imával töltsenek. Énekelve imádkoztak.  

Jelentős volt földművelő tevékenységük, a maguk számára mindent előteremtettek, a barbároknak a 

munka megbecsülését akarták átadni. 

A monostorok mellett gyógynövényeket termesztettek és gondozták a betegeket és a szegényeket. 











A műveltséggel nem rendelkező barbároknak műveltséget, a latin nyelv ismeretét nyújtották. A 

monostorok mellett iskolákat létesítettek és tanították a barbár ifjúságot. Ugyanakkor másolták a régi 

könyveket, hogy átmentsék a műveltséget a mai Európa számára. 

 

A bencések hitterjesztő munkája is jelentős:  

Anglia – Szent Ágoston 

Németország – Szent Bonifác 

Magyarország – Szent Adalbert, Szent Mór és Szent Gellért  

Magyaroszág jelentős bencés monostorai: (Győr), Tihany és Pannonhalma. 

 

Nagy Szent Gergely pápa is bencésként élt. Pápaként nagy gondot fordított a szegénygondozásra. Az 

ő nevéhez fűződik a gregorián dallamgyűjtemény. 

 

 

 

 

5. A magyar nép kereszténnyé lesz 

 

Géza  Sarolta 

             

                       Vajk (István)  Gizella 

             
            Imre 

 

A magyarok kereszténnyé válásában szerepet játszott Géza fejedelem. Géza felesége Sarolta (az 

erdélyi gyula lánya) keresztény volt, de nem ez volt a fő ok, hogy a fejedelem sietette a kereszténnyé 

válást. Sokkal inkább a politikai érdekek vezették, és a fejedelmi hatalom megszilárdítása miatt 

akarta, hogy népe keresztény hitre térjen. 

Géza fia, Vajk, fiatal felnőtt korában megkeresztelkedett és az István nevet kapta. A keresztelést 

Adalbert, Prága érseke végezte.  

István sokkal inkább meggyőződésből akarta keresztény hitre nevelni a magyar népet. Ezért 

egyházszervezése révén tíz püspökséget alapított, és elrendelte, hogy minden tíz község építsen 

templomot. 

Feleségével, Gizellával, valamint Gellért püspök segítségével keresztény nevelésben részesítette fiát, 

Imre herceget.  

István idejében II. Szilveszter pápa királyi címet adott neki és koronát is küldött. Ezzel 

Magyarország független állam lett. A koronázás 1000. december 25-én, vagy 1001. január 1-én 

történt. 

István trónörökös nélkül maradt, mert Imre meghalt egy vadászaton. Az öreg király augusztus 15-én, 

Nagyboldogasszony ünnepén országát a Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta fel. 

István király adakozó jobb keze, a Szent Jobb a magyarság ereklyéje, mely államalapító királyunk 

szent létére emlékeztet, akit augusztus 20-án ünneplünk. 

 

6. Assisi Szent Ferenc 

Előzmény: a keresztény középkort eretnekmozgalmak felbukkanása jellemezte, mely gyakran 

egyházellenes népmozgalmak formájában nyilvánultak meg. Egyik fő oka volt a szegények és a 

gazdagok között egyre mélyebbé váló társadalmi ellentét. A gazdasági fejlődés miatt a 

kereskedelemmel foglalkozó réteg erősen meggazdagodott és önálló lett. 











Pietro Bernardone, gazdag posztókereskedő fiaként született Ferenc Assisiben (Olaszország). 23 éves 

korában a Szent Damján templomocskában imádkozott, és fordulópontot jelentett az életében. Ferenc 

fiatalként nagyon szerette a társasági életet, nagy összejöveteleket rendezett barátainak, lovagi életről 

álmodozott. Lovagi útjáról tért vissza, amikor a Szent Damján templomban imádkozva egy égi hang 

szólította: „– Ferenc, építsd fel Egyházamat, mert látod, csaknem romokban hever.” 

Ferenc először szó szerint kezdte újraépíteni, renoválni a kis templomot, de megértette, hogy Isten 

többet vár tőle. Eladta apja posztójának egy részét és a pénzt a rászorulóknak adta. Apja azt gondolta, 

hogy fia megbolondult és kitagadta Ferencet. 

Ferencet vidámság, egyszerűség jellemezte, mezítláb, kötéllel a derekán, szürkésbarna ruhában 

vándorolt a vidéken és prédikált. Nagyon szerette a természetet, és minden embert (beleértve főként 

a szegényeket és a leprásokat). Testvérnek tekintett és nevezett minden teremtményt. Irányelve a 

szegénység lett, amit „úrnőjének” nevezett, a szegénységet választva élte az evangéliumi életet. 

Hite, egyszerűsége vonzotta az embereket és akadtak követői, akik vállalták életmódját és 

prédikáltak nemes egyszerűséggel. Követői a ferencesek, akiket szerzetesrendbe fogott össze, és 

szerzetesi életmódjukat III. Ince pápa hagyta jóvá 1210-ben. Először kétkedéssel fogadta, de a pápa 

álmában megértette, hogy Ferenc „helyreállítja a roskadozó” Egyházat. 

Ferenc megkapta a stigmákat (Jézus sebeit) és betegségben szenvedett. 1226. október 3-án halt meg. 

OFM – Ordo Fratrum Minorum – Kisebb testvérek rendje.  

Jelmondatuk: Pax et bonum! – Béke és jóság! (Áldás, békesség!) 

Aktualitás: jelenleg a pápa Ferenc nevét viseli, és próbál egyszerűséggel közeledni az elvilágiasodott 

Egyházhoz. 

7. Loyolai Szent Ignác 

1491-ben Észak-Spanyolország egyik legelőkelőbb családjában született tizenkettedik gyermekként. 

Fiatal éveiben katonáskodott és udvari életet élt. 1521-ben fiatal katonatisztként részt vett Pamplona 

várának védelmében és egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette.  Az orvosok rosszul illesztették 

össze a csontokat, és kérte, hogy lábát újra törjék el, és hozzák helyre. Hiába tettek meg mindent az 

orvosok sebesült lába rövidebb lett. Úgy látszott, hogy véget ért a hősi életforma. 

Betegsége ágyhoz láncolt és unalmában olvasni kezdett, de csak Jézus élete volt kéznél és egy 

Szentek élete. A sebesült először kedvetlenül lapozgatta őket, de aztán egyre jobban elcsodálkozott 

és felismerte a vallásos életforma szépségeit. A szentek példája úgy magával ragadták, hogy ő is kész 

volt tenni valami nagyot Isten országáért. Kegyhelyekre zarándokolt, majd Manréza mellett egy 

barlang magányába visszavonult. Egy évet elmélkedésben és szemlélődésben töltött. Írásba foglalta 

elmélkedéseit, hogy másokat is átformálhassanak, mert úgy gondolta, hogy a keresztény hívőknek 

ugyanúgy szükségük van lelkigyakorlatra, mint a katonáknak hadgyakorlatra. 

Műveltségre akart szert tenni, és 33 évesen nekifogott a tanulásnak, megtanulta a latin nyelvet, és tíz 

év múlva a párizsi egyetemen fejezte be tanulmányait. Közben társakat keresett és talált is Párizsban. 

Xavéri Ferenccel lakott egy szobában, aki dicsőségre akart szert tenni, mint korábban Ignác. Ignác 

megnyerte magának, és buzgó társa lett, majd az újkor legnagyobb hittérítője (Indiában, Japánban). 

Kezdetben heten voltak, akik művelt, egyetemet végzett férfiként, 1534-ben Párizs egy kis 

templomában fogadalommal kötelezték le magukat Isten szolgálatára. Később Jézus Társaságának 

(Societa Jesu – SJ) nevezték magukat, más néven ők lettek a jezsuiták. Az új rend alapítását 1540-

ben hagyta jóvá III. Pál pápa. 

A hitújítás után felismerték, hogy azért lehet(ett) könnyen megingatni az emberek hitét, mert 

vallásilag nem képzettek, nincsenek tisztában hitük tartalmával. Ignác elvárta társaitól, hogy a 

legnagyobb műveltséget sajátítsák el, és iskolákat nyitva általános műveltséget és magas fokú vallási 











ismereteket nyújtottak az embereknek. Megakadályozták a hitújítást, a protestáns prédikátorokkal 

folytatott vitában helytálltak, és területeket, híveket hódítottak vissza az Egyházba.  

 

Hittani alapismeretek (dogmatika) tételek - VIII. osztály 
 

KINYILATKOZTATÁS (lat. REVELATIO) – Isten önközlése, Isten üzenete az embereknek 

 

Nekünk azt kell hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott. Isten a kezdetektől fogva megmutatta az Ő 

végtelen szeretetét: a teremtéssel kezdődött az isteni kinyilatkoztatás. 

Az Ószövetségben kiválasztott emberek segítségével közölte önmagát, és az Ő gondoskodó szeretetét 

(Ábrahám, Mózes, próféták).  

Az Újszövetségben Isten saját Fiát küldte el, hogy megmutassa az isteni szeretet nagyságát. Jézus 

Krisztus a kinyilatkoztatás közvetítője és teljessége. 
 

Jézus a kinyilatkoztatást az Egyházra bízta. Az Egyház a Szentírásban és Szenthagyományban 

őrzi. 

A kinyilatkoztatás Isten szeretetéből fakad és az ember szeretete, Istenbe vetett hite fogadja be. 

 

1. A Szentírás – A Biblia 

 

Biblia – a görög biblos szóból származik; jelentése: könyvek 

BIBLIA – SZENTÍRÁS: azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Egyház Istentől 

sugalmazott könyveknek ismer el (kánon). A Szentírás Isten üzenete a mindenkori ember számára, 

éppen ezért olvasásánál azt kell kutatni, hogy Isten mit akar tanítani az embernek, és hogy mi volt a 

szavak értelme abban a korban, amikor a szentíró megírta az adott szentírási könyvet. 

 

A Szentírásnak kettős „szerzője” van:  

   ISTEN     
 Sugalmazás 

 (az üzenet,  

  a tanítás) 

SZENTÍRÓ 

(emberi értelem által, 

emberi nyelven) 

 

SUGALMAZÁS: a Szentlélek tevékenysége, mellyel biztosítja, hogy a szentíró Isten üzenetét 

tévedés nélkül írja le. 

 

A Szentírás könyveit két nagy részre osztjuk (Ó-, és Újszövetség) és 73 könyv alkotja. 

 

ÓSZÖVETSÉG ÚJSZÖVETSÉG 

46 könyv 27 könyv 

 

73 könyv 

 

+ SZENTHAGYOMÁNY: az Egyház élő tanítása, mely az apostolok igehirdetésén alapszik (pl: 

Veronika kendőt nyújt Jézusnak, papi nőtlenség). 

 

2. Teremtés és gondviselés 

 

Minden kor emberét érdekelte a világ eredetének kérdése, ezért próbálta elképzelni és történetbe 

foglalni a világ keletkezésének eseményeit. 

A szentírás első könyve, a Teremtés könyve két teremtéstörténetet (teremtés-elbeszélést) ír le. Ezek 

az elbeszélések a világ teremtését (Ter1,1–2,4a) és az ember, a férfi és a nő megteremtését (Ter 2,4b-

24) próbálják bemutatni. A teremtés misztérium marad számunkra, vagyis nem tudjuk teljes 

bizonyossággal felfogni és megérteni.  

A bibliai szövegek a következő vallási igazságokat, isteni üzenetet tartalmazzák a teremtéssel 

kapcsolatban: 

 A világot Isten teremtette, minden Istentől származik. 











 Minden, amit Isten teremtett jó. 

 A teremtés csúcsa és hordozója az ember. 

 A hetedik napot meg kell szentelni, mert az embernek szüksége van egy napra, amikor 

pihenhet, illetve több időt tud fordítani az Istennel való kapcsolattartásra. (A zsidók a 

szombatot, mi keresztények a vasárnapot tekintjük Istennek szentelt napnak). 

 A férfi és a nő egymás egyenrangú társai. 

 

Isten ma is gondját viseli a világnak, törődik az emberrel – ezt nevezzük isteni gondviselésnek. Az 

isteni gondviselés elsősorban abban nyilvánul meg, hogy Isten minden embernek megadja azt, 

ami az üdvösség elnyeréséhez szükséges. 

 

 

 

3. Isten terve az emberrel 

 

Az ember Isten teremtménye, Isten gondviselő jóságának a gyümölcse. A két teremtéstörténet 

alapján, az emberről elmondhatjuk, hogy: 

 Isten képére és hasonlatosságára alkotott lény, akinek értelme és szabad akarata van. Ez 

képezi az emberi méltóság alapját.  

 Test és lélek egysége, mert a szentírási mondattal élve: „Isten orrába (testébe) lehelte az élet 

leheletét (az Ő lelkét).” 

 Meghívást kapott az örök életre, mert az egyetlen teremtmény, aki párbeszédbe tud lépni 

Istennel, és Istenhez kapcsolja életét. 

 Férfi és nő, aki továbbviszi Isten teremtő munkáját, mert a férfi és a nő szeretetközösségéből 

új élet származik. 

 Jó, képes jót cselekedni, mert a lelkiismerete vezérli. 

 

Isten az embert és a világot jónak teremtette, de a bűn megrontotta az emberek életét. Az 

ember saját szabad akarati döntése által szembefordult Istennel, mert olyan akart lenni, mint Isten 

(evett a tiltott gyümölcsből, melyet Isten tiltott meg neki; tudni akart mindent – a „jó és rossz 

tudásának fája”).  

Az első bűnt ősbűnnek nevezzük, melynek következménye az áteredő bűn, mely minden ember 

öröksége (kivéve Mária); illetve következménye az is, hogy az ember értelme elhomályosult és 

akarata rosszra hajló lett. 

 

Isten már az első bűn elkövetése után megígérte a Megváltót, aki megmenti az embert bűneitől. 

Ez az ígéret így szól a „kígyóhoz”, aki a gonoszlélek megtestesítője: „Ellenkezést vetek közéd és az 

asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig sarkát mardosod.” 

(Ter 3,15) Ezt a részt ősörömhírnek (protoevangéliumnak) nevezzük. 

 

4. A Fiúisten értünk emberré lett 

 

Az ősörömhír ígérete meghatározta az ószövetségi ember életét. Az ígéret után a Messiásvárás, a 

megígért Megváltó várásának időszaka volt. Az ószövetségi próféták jövendölésekkel próbálták 

meghatározni a Megváltó érkezésének, születésének körülményeit. A próféciák közül Mikeás a 

születés helyét, Izajás pedig a születés körülményeit jelezték előre. 
 

Mikeás próféta: „De, te Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, mégis belőled származik 

majd Izraelnek jövendő uralkodója.” (Mik 5,1) 

Izajás próféta: „Íme, a szűz fogan, s fiút szül, s nevét Emmanuelnek fogja hívni.” (Iz 7,14) 
 

Isten Máriát választotta ki, hogy a megígért Megváltó anyja legyen. József álmában kapott 

megnyugvást, hogy Mária Isten akaratából lesz édesanya. 

Augusztusz császár népszámlálást rendelt el, ezért Mária és József származási helyükre kellett 

menjenek. Így Jézus Betlehemben született. 











 

Jézus, a Fiúisten azért lett emberré, hogy: - az Atyát megdicsőítse 

- minket szóval és példával tanítson 

- életével, halálával és feltámadásával megváltson a 

bűntől 

Jézus előtt megjelentek a teremtmények különböző rétegeinek képviselői:  

- az angyalok – az isteni világ képviselői 

- a pásztorok – az egyszerű emberek képviselői 

- a napkeleti bölcsek (királyok) – a tudós, gazdag emberek képviselői 

A napkeleti bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek, melynek mindegyike előre jelzett valamit 

Jézus későbbi életéről: arany – Jézus királysága; tömjén – Jézus istensége; mirha – Jézus szenvedése. 

 

 

 

5. Legyen meg a Te akaratod! 

(Jézus szenvedése és halála) 
 

Jézus szenvedésével és halálával az Atya akaratát teljesítette. Jézus áldozata, szeretetből vállalt 

áldozat volt, nem az Atya kényszerítése. 
 

Jézus szenvedése és halála által megszabadított minket a bűntől (ahogy az ősörömhírben Isten 

megígérte), és visszaszerezte az üdvösség elnyeréséhez szükséges kegyelmeket. 
 

Jézus szenvedéséről és halálának körülményeiről az evangéliumi írásokból, valamint az egyházi 

hagyományból tudhatunk.  

1. Az Olajfák-hegyén (a Getszemáni kertben) vérrel verítékezett 

Az utolsó vacsora után, három tanítványával (Péter, Jakab, János) kiment imádkozni. 

Halálfélelmében vért verítékezett.  

Itt árulta el őt Júdás, és adta a katonák kezére. 

2. Megostorozták 

Pilátus engedve a nép kérésének halálra ítélte Jézust és megostoroztatta.  

3. Tövissel megkoronázták 

A katonák gúnyolódva azzal, hogy Jézus királynak mondta magát, tövisből koronát fontak és 

Jézus fejére tették.  

4. A keresztet hordozta 

Saját maga vitte fel a keresztet (a kereszt vízszintes ágát), melyen később meghalt. A keresztúti 

ájtatosság állomásai (1-11 állomás) ennek a fájdalmas útnak nehézségeit mutatja be nekünk, 

illetve Jézus határtalan szeretetét, ahogyan tűrte a megalázást, és a fájdalmat értünk. 

5. A keresztre feszítve meghalt a Golgotán 

Az Egyház tanítása szerint délben, keresztre feszítve meghalt. Jézus kereszthalálára 

Nagypénteken emlékezzünk.  
 

Jézus szenvedése és halála arra tanít, hogy a mi keresztjeinket, a nehézségeket békével tűrjük, és a 

halálra úgy tekintsünk, mint az üdvösség kezdetére. Jézus saját halála által szerezte nekünk vissza az 

üdvösség lehetőségét. 
 

Jézus neve is azt jelenti, hogy Megváltó, Szabadító, Üdvözítő. A Krisztus szó, pedig Messiást, 

Fölkentet jelent. 
 

6. Feltámadt és felment a mennybe 
 

Az apostoli hitvallásban Jézus szenvedése, halála és temetése, illetve a feltámadás között 

imádkozzuk, és valljuk, hogy „alászállt a poklokra”. Ez a kifejezés arra utal, hogy Jézus halála 

által a megváltás minden emberre kiterjed, azokra is, akik Jézus előtt éltek, és korábban haltak 

meg.  
 











Jézus halála után harmadnapra dicsőségesen feltámadt, mely azt jelenti, hogy győzött a bűn és 

a halál felett, és megszerezte számunkra az üdvösség lehetőségét. Jézus feltámadása és a 

megváltás műve keresztény hitünk alapja és középpontja. 
 

A szentírási történetek tanúsága szerint, Jézus feltámadása után megjelent az apostoloknak és 

negyven nap elteltével kivezette őket az Olajfák hegyére. Ekkor bízta meg őket az igehirdetés, és a 

keresztelés feladatával. („Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot. 

Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”) Jézus feltámadása után 

negyven nappal miután megáldotta apostolait, visszatért az Atyához a mennybe. 
 

Jézus mennybemenetelének megvallása után az apostoli hitvallásban mondjuk, hogy „ott ül a 

mindenható Atyaisten jobbján”. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy Jézus, mint Istenember – isteni és 

emberi természetével – részt vesz az Atya dicsőségében, és közbenjár az emberért.  
 

Jézus minden embernek elhozta az üdvösség lehetőségét, és majd újra „eljön ítélni élőket és 

holtakat”. Jézus el fog jönni újra, hogy az embert megítélje és megújítsa a világot. A halálunk 

pillanatában a személyes ítélet által, a világ végén az utolsó ítélet által az ember üdvösségre, 

(tisztítóhelyre), vagy kárhozatra kerül.  
 

7. A Szentlélek 
 

A Szentlélek a harmadik isteni személy, aki egylényegű az Atyával és a Fiúval, vagyis valóságos 

Isten. 

Jézus mennybemenetele előtt megígérte, hogy elküldi a vigasztaló Szentlelket, aki megerősíti az 

apostolokat. Az apostolok a mennybemenetel után, félelmükben bezárkóztak az emeleti terembe 

(ahol az utolsó vacsorát fogyasztották el) és ott imádkoztak. Tíz nappal később, Pünkösd napján a 

Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt az apostolokra.  
 

Az Apostolok Cselekedetei így jegyzi meg a pünkösdi eseményeket: „Mikor elérkezett pünkösd 

napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, 

mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló 

nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor 

mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek 

megadta nekik, hogy szóljanak.” 
(Korábban, Jézus megkeresztelkedésekor galamb alakjában jelent meg. Ezért a lángnyelveken kívül gyakran galambbal 

ábrázolják.) 

 

A Szentlélek megerősítette az apostolokat, és kezdték teljesíteni a rájuk bízott feladatokat, ekkor 

indult el a Jézus által alapított Egyház tevékenysége. A Szentlélek azért jött a világba, hogy a világ 

végéig az Egyház éltető lelke legyen. A Szentlélek a világ és az ember megszentelésén 

tevékenykedik, és vezeti az Egyházat a tanításban és a pásztori szolgálatban. 
 

8. Jézus Egyháza és az Egyház elöljárói 

Az Egyház szó a görög ekklessia (vallásos népgyűlés) szóból ered. 

Az Egyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste. Azok az emberek tartoznak az 

Egyházhoz, akik meg vannak keresztelve, elfogadják a katolikus hitet és az Egyház szentségeit. 

Az Egyházat Jézus alapította, és egész élete egyházalapító tevékenység volt:  

felszólítása a hitre  a 12 apostol kiválasztása  Péter szerepének kiemelése  elszakadás a zsidó 

néptől  az utolsó vacsorán az Oltáriszentség és az egyházi rend megalapítása  szenvedése és 

halála  feltámadása és visszatérése az apostolok közé  a tanítványok küldése és igehirdetés 

feladatának továbbadása mennybemenetele  a Szentlélek kiáradása (ezért nevezzük Pünkösdöt 

az Egyház születésnapjának, mert a Szentlélek megerősítése által kezdte teljesíteni a rá bízott 

feladatot). 
 

Az Egyház célja = Jézus célja: az ember üdvözítése 











Az Egyház ismertetőjegyei: egy, szent, katolikus és apostoli. 
 Egy – alapítása által, mert Jézus egy Egyházat alapított  

                – forrása és célja által – Isten  

 Szent – eredetét tekintve: mindenkit megváltott a bűntől  

                           – segít az életszentség megvalósításában 
 Katolikus – minden emberhez szól 

 Apostoli – az apostolok hitét adja tovább 
 

Az Egyház elöljárói 

Jézus az Egyház láthatatlan feje, mert ő alapította. Jézus az Egyház vezetését Péterre és utódaira, a 

mindenkori római pápára bízta. Jelenleg Ferenc pápa az Egyház látható feje, Krisztus földi 

helytartója. 

Jézus 
     

apostolok (12) 
PÉTER  pápa (Róma püspöke) 

 püspökök        a papság 

 papok                  hármas  

diakónusok       fokozata 

 

A tanító Egyház (a pápa a püspökökkel együtt) hit és erkölcs tanításában nem tévedhet, mert a 

Szentlélek vezeti az Egyházat. (1870 – tévedhetetlenség dogmája) 

A SZENTSÉGEK 

- látható jelek, melyeket Jézus Krisztus alapított, és az ő rendeléséből láthatatlan kegyelmeket 

közvetítenek 

- erősítik hitünket, megszentelik  az embert, megadják Istennek a tiszteletet és alakítják az 

egyházi közösséget 

- a római katolikus hitünk alapján 7 szentség van: 1. a keresztség; 2. a bérmálás; 3. az 

Eucharisztia, Oltáriszentség; 4. a bűnbocsánat szentsége; 5. a betegek kenete; 6. az egyházi 

rend (papság); 7. házasság 

 
 

- Többféle csoportosítás létezik tárgyalási szempont alapján: 

o Beavató szentségek: amelyek bevezetnek a keresztény életbe. Ezek: keresztség, 

bérmálás és az Eucharisztia 

o Élők szentségei: amelyeket a megszentelő kegyelem állapotában vehetünk fel. Ezek: 

bérmálás, Eucharisztia, betegek kenete, egyházi rend és a házasság. 

o Holtak szentségei (gyógyulás szentségei): amelyek a lelki halált okozó bűnökből 

kivezetnek. Ezek: keresztség és bűnbocsánat. 

o Jegyadó szentség: amelyek a szentség felvevőjében örökre megmaradó változást 

idéznek elő. Ezek csak egyszer vehetőek fel: keresztség, bérmálás, egyházi rend. 

- A szentség kiszolgáltatója az a személy, aki az adott szertartás az Egyház nevében elvégzi. 











- A szentség felvevője az a személy, aki számára az Egyház a szertartás során a kegyelmet 

közvetíti. 

- A szentség anyaga az a látható jel, formája pedig a kiszolgáltató által mondott szavak.  

- A szentségi hatás az a mód, ahogyan Istenhez kapcsol bennünket az adott szentség. 

 

Keresztség – az első és legszükségesebb szentség, amely megszabadít minden bűntől, Isten 

gyermekévé és az Egyház tagjává tesz 

 

Bérmálás – az a szentség, melyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és 

küldetést kap, hogy Krisztusnak élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. 

 

 

Alapítása „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” (Mt 28,19) Jézus mennybemenete előtt adta ezt a 

feladatot az apostoloknak. 

Anyaga (jelképes 

cselekvés) 

A vízzel való leöntés 

Formája (az 

elhangzó szavak) 

„……………. (név), én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 

Kiszolgáltatója Püspök, pap, vagy diakónus. Szükséghelyzetben bárki keresztelhet, ha vízzel leönti a 

keresztelendő fejét és elmondja a szentség formáját. 

Felvevője Bárki, aki még nincs megkeresztelve. 

Szentségi hatása - Isten gyermekeivé válunk 

- Az Egyház tagjává tesz 

- Megtisztít az áteredő bűntől, és más személyes bűntől is. 

- Alkalmassá tesz a többi szentség felvételére 

  + - Beavató szentség: bekapcsol az Egyház életébe 

- Jegyadó szentség: csak egyszer vehető fel 

- Holtak szentsége: a megszentelő kegyelem állapotába kapcsol bennünket 

Alapítása A pünkösdi esemény alkalmával a Szentlélek képessé tette az apostolokat a rájuk bízott 

feladat teljesítésére.  

Anyaga (jelképes 

cselekvés) 

A krizmával (illatos szent olaj) való megkenés 

Formája (az 

elhangzó szavak) 

„Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!” 

Kiszolgáltatója A püspök. Kivételes esetekben lehet pap, aki erre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. 

Felvevője Olyan személy, aki meg van keresztelve; a megszentelő kegyelem állapotában van, és 

felkészült a szentség felvételére.  

Szentségi hatása - A Szentlélek ajándékaiban részesít  

- Segítő kegyelmet nyújt a tanúságtevésben 

- Megerősít a keresztény életben 

+ - Beavató szentség: bekapcsol az Egyház intenzívebb életébe 

- Jegyadó szentség: csak egyszer vehető fel 

- Élők szentsége: csak a megszentelő kegyelem állapotában lehet felvenni 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharisztia – Oltáriszentség – az Úr Jézus valóságos teste és valóságos vére, a kenyér és a bor 

színe alatt 

 

 

Bűnbocsánat – az a szentség, melyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink 

bocsánatát, és kiengesztelődünk azEgyházzal, amelyet bűneinkkel megsebeztünk. 

 

 

 

Alapítása Az utolsó vacsorán: „Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem!...Vegyétek és igyátok, 

mert ez az én vérem…!” 

Anyaga (jelképes 

cselekvés) 

Amikor a kenyér és a bor az oltáron Jézus testévé és vérévé lényegül át. 

Formája (az 

elhangzó szavak) 

Az átváltoztatás szavai, mely megegyezik az alapítás szavaival: „…ez az én testem…ez 

az én vérem…” 

Kiszolgáltatója A szentség létrehozója, aki az átváltoztatást végzi csak felszentelt pap (a püspök is 

felszentelt pap) lehet. 

A szentség kiszolgáltatója, aki közvetíti a híveknek: püspök, pap, diakónus. Továbbá 

kiszolgáltathatja olyan személy, akit az egyhézmegye vezetője felhatalmazott erre a 

feladatra. 

Felvevője Olyan megkeresztelt ember, aki a megszentelő kegyelem állapotában van és tudatosan, 

szentségi böjttel készül a szentség felvételére. 

Szentségi hatása - Közelebb visz Istenhez, növeli a megszentelő kegyelem állapotát. 

- Segítő kegyelmet ad, megerősít. 

- Az Egyház egységét erősíti: Jézussal és egymással is (lakoma). 

+ - Beavató szentség: bekapcsol az Egyház intenzívebb életébe 

- Élők szentsége: csal a megszentelő kegyelem állapotában lehet felvenni 

- Minden alkalommal felvehető, amikor a szentmisén elejétől a végéig részt 

veszünk, és nem terheli lelkünket halálos bűn. 

Alapítása „Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, föl 

lesz oldva a mennyben is.” (Mt 16,19)  

,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek 

megtartjátok, az bűnben marad.'' (Jn 20,22-23). 

Jézus hangsúlyozza a bűnbocsánat lehetőségét és az apostoloknak, illetve utódaiknak 

megadta a bűnbocsánat hatalmát feltámadása után. 

Anyaga (jelképes 

cselekvés) 

A keresztény ember bánata és bűnbevallása 

Formája (az 

elhangzó szavak) 

„És én feloldozlak téged bűneidtől, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” A 

feloldozás szavai. 

Kiszolgáltatója Püspök, pap. 

Felvevője Bármely megkeresztelt ember. 

Szentségi hatása - Visszaadja, vagy erősíti a megszentelő kegyelmet. 

- Segítő kegyelmet ad a bűn elleni küzdelemben 


