
 

Előszó 
1.A Katolikus Egyház Katekizmusa 

-tanári változat - 
 

Nézzük meg a mellékelt festményt! Beszélgessünk el kissé róla!Írd le a 

legérdekesebb gondolatokat a vonalazott részre 

 

”Isten, aki végtelenül boldog és tökéletes önmagában, az embert szabadon 

teremtette, hogy részesítse saját boldog életében.  

Ezért mindig és mindenütt közel áll az emberhez”(KEK 1) 

-Azért, hogy ez a felhívás felhangozzék az egész világon, Krisztus 

apostolokat választott és küldte el őket, hogy hirdessék az Örömhírt: 

 

„19Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! 

Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, 
20és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit 

parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ 

végéig.”(Mt 28,19-20) 

-Az apostolok így is cselekedtek és mindefelé elvitték az 

Evangéliumot. 

 

 

 

-Az apostolok tanításának továbbadását nevezzük katekézisnek. 

  ” A katekézis a gyermekek, fiatalok és felnőttek hitre nevelésének azon formája, mely leginkább a keresztény 

tanítás rendszeres átadásában történik, s célja a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe.”(KEK 5) 

-A katekézis görög eredetű szó (κατήχησις) melynek jelentése ”oktatni a száj által 

mondott szavakkal”,  

-Az Egyház történet szempontjából az első jelentős katekézist Jeruzsálemi szent 

Cirill írta a IV században.  

 

Összefoglalta mindazoknak, akik a keresztény tanításban szerettek volna elmélyülni, majd 

megkeresztelkedni az egész keresztény tanítást. 

-A keresztségre készülőket katekumenek-nek nevezzük. Szt. Ciril négy fajta katekézisről 

beszél: 

-A hittanulónak jelentkezőnek szóló; 

-Az egyszerű hittanulónak szóló; 

-A haladó hittanulónak szóló (a keresztséget közvetlenül megelőző) 

-A frissen megkereszteltnek szóló másnéven misztagógiai katekézis.  
A Misztagógus, latin eredetű szó és olyan papot jelent, aki a zarándokoknak bemutatja a szent helyeket. 

-Szt. Cirillen kívül több más Egyházatya is tevékenységük jó részét a katekézisnek szentelte, ilyenek voltak pl. 

Aranyszájú Szt. János, Szt. Ambrus vagy Szt. Ágoston. 

A modern értelmben számított katekizmus alapjait a XVI században kell, hogy keressük, amikor a Trienti 

Zsinat(1545-1563) tanai alapján kiadták a Katolikus Katekizmust, legfőképpen Kaniziusz Szt. Péter és Borromeo 

szt. Károly munkássága nyomán. 

-El kell ismerni, hogy a katekizmus mai formája nem katolikus, hanem luteránus 

eredetű. Luther Márton a 1529-ben kiadott egy kis könyvecskét, amelyben kérdezz-

felelek formában foglalta össze a keresztény hitet s mely által könnyebben elsajátítható 

volt a keresztény tanítás. 

-A jelenlegi katekizmus kiadásánál fontos szerepet játszott a II.Vatikáni Zsinat, 

amelyet Szt. VI Pál pápa a ”modern idők nagy katekizmusának” nevezett. 

 

 

 



 

-1985-ben a Püspöki Szinódus indítványozására elkezdődött a katekizmus megírása, 

melynek célja az volt, hogy magába foglalja az Egyház egész tanrendszerét hit és 

erkölcs terén. 

-Ennek eredményeképpen Szt. II. János Pál pápa idején megjelent a  Katolikus 

Egyház Katekizmusa(KEK) 1992-ben.  

 

-Már a nyolcvanas években felmerült az igény egy fiatalok számára 

készítendő katekizmusra, mely a fiatalok nyelvezetére „fordította” 

volna le a KEK-et. A feladatot a bécsi érsek, Christoph Schönborn 

vállalta, aki egy csoporttal összeállította a Fiatalok Katekizmusát, a 

YouCat-et, mely közelebb hozza az Egyház tanítását a fiatalokhoz.  

Tekintsünk bele  YouCat = Youth Catechism 

 

 

 

A KEK célja, forrása és címzettei 

 

-Célja: a hit- és erkölcs katolikus tanításának szerves és egységes előadását nyújtsa a II. Vatikáni Zsinat és az 

egész egyházi hagyomány fényében. 

-Forásai: Fő forrásai a Szentírás, az egyházatyák, a liturgia és az egyházi Tanítóhivatal.  

-Címzettei: Elsősorban a püspökök, mivel elsősorban az ő feladatuk a nép tanítása. Szól a katekizmusok 

szerkesztőihez, a papokhoz és hitoktatókhoz. De nagy haszonnal forgathatja minden keresztény hívő. 

 

A Katolikus Egyház Katekizmusának( és a YouCat) felépítése 

 

A KEK négy „tartópillér” körül épül fel: 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Első főrész: A hit megvallása 

-A katekizmus elsősorban a kinyilatkoztatásról beszél, vagyis arról, hogyan nyilatkozik meg Isten az 

embernek, majd az ember által nyújtott válaszról, melyet az ember a Hiszekegyben fogalmaz meg: kifejezi 

hitét az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, valamint az Egyházban. 

Második főrész: A hit szentségei 

A Katekizmus második része bemutatja, miként jelenik meg az Istentől Jézus Krisztus és a Szentlélek által 

egyszer s mindenkorra megvalósított üdvösség az Egyház liturgiájának szent cselekményeiben, különösen 

pedig a hét szentségben. 

Harmadik főrész: A hitből fakadó élet 

A harmadik részben a katekizmus azon utakról szól, amelyeken járva a keresztény ember elérheti végső 

célját: az örök boldogságot: Isten kegyelme és a szeretet kettős parancsa által, mely a Tízparancsolatban 

bontakozik ki. 

Negyedik főrész: Az imádság a hívő életében 

Az utolsó részben a Katekizmus az imádság értelméről és jelentőségéről szól, majd az egész a Miatyánk 

hét kérésének rövid magyarázatával fejeződik be. 



 

Előszó 
1.A Katolikus Egyház Katekizmusa 

-tanulói változat - 
 

Nézzük meg a mellékelt festményt! Beszélgessünk el kissé róla!Írd le a 

legérdekesebb gondolatokat a vonalazott részre 

 

”Isten, aki végtelenül boldog és tökéletes önmagában, az embert 

szabadon teremtette, hogy részesítse saját boldog életében.  

Ezért mindig és mindenütt közel áll az emberhez”(KEK 1) 

-Azért, hogy ez a felhívás felhangozzék az egész világon, Krisztus 

apostolokat választott és küldte el őket, hogy hirdessék az Örömhírt: 

 

„19Menjetek, tegyétek      

mind a népeket!        

meg őket az        és a  és a     

 nevére, 
20és           meg őket mindannak a megtartására, amit  

parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ 

végéig.”(Mt 28,19-20) 

-Az apostolok így is cselekedtek és mindefelé elvitték az 

Evangéliumot. 

 

 

-Az apostolok tanításának továbbadását nevezzük katekézisnek. 

  ” A katekézis a gyermekek, fiatalok és felnőttek       azon formája, mely 

leginkább a       rendszeres átadásában történik, s célja a hívők   

  a keresztény élet egészébe.”(KEK 5) 

-A katekézis görög eredetű szó (κατήχησις) melynek jelentése ”   

      ”,  

-Az Egyház történet szempontjából az első jelentős katekézist    

    írta a IV században.  

Összefoglalta mindazoknak, akik a keresztény tanításban szerettek volna elmélyülni, majd 

megkeresztelkedni az egész keresztény tanítást. 

-A keresztségre készülőket     -nek nevezzük. Szt. Ciril négy fajta 

katekézisről beszél: 

-A         szóló; 

-Az        nak szóló; 

-A      nak szóló (a keresztséget közvetlenül megelőző) 

-A      nek szóló másnéven misztagógiai katekézis.  
A Misztagógus, latin eredetű szó és olyan papot jelent, aki a zarándokoknak bemutatja a szent helyeket. 

Szt. Cirillen kívül több más    is tevékenységük jó részét a katekézisnek szentelte, ilyenek voltek 

pl. Aranyszájú Szt. János, Szt. Ambrus vagy Szt. Ágoston. 

A modern értelmben számított katekizmus alapjait a XVI században kell, hogy keressük, amikor a Trienti 

Zsinat(1545-1563) tanai alapján kiadták a       , legfőképpen 

Kaniziusz Szt. Péter és Borromeo szt. Károly munkássága nyomán. 

-El kell ismerni, hogy a katekizmus mai formája nem katolikus, hanem luteránus 

eredetű.      a 1529-ben kiadott egy kis könyvecskét, 

amelyben kérdezz-felelek formában foglalta össze a keresztény hitet s mely által 

könnyebben elsajátítható volt a keresztény tanítás. 

-A jelenlegi katekizmus kiadásánál fontos szerepet játszott a    , 

amelyet Szt. VI Pál pápa a ”modern idők nagy katekizmusának” nevezett. 

 



 

-1985-ben a Püspöki Szinódus indítványozására elkezdődött a katekizmus megírása, 

melynek célja az volt, hogy magába foglalja az Egyház egész tanrendszerét hit és 

erkölcs terén. 

-Ennek eredményeképpen Szt. II. János Pál pápa idején megjelent a     

   (KEK)   -ben.  

 

-Már a nyolcvanas években felmerült az igény egy fiatalok számára 

készítendő katekizmusra, mely a fiatalok nyelvezetére „fordította” 

volna  

le a KEK-et. A feladatot a bécsi érsek, Christoph Schönborn 

vállalta, aki egy csoporttal összeállította a Fiatalok Katekizmusát, a  

 -et, mely közelebb hozza az Egyház tanítását a fiatalokhoz.  

 

Tekintsünk bele  YouCat = Youth Catechism 

 

A KEK célja, forrása és címzettei 

-   : a hit- és erkölcs katolikus tanításának szerves és egységes előadását nyújtsa a II. Vatikáni 

Zsinat és az egész egyházi hagyomány fényében. 

-Forásai: Fő forrásai             

      

-   : Elsősorban a püspökök, mivel elsősorban az ő feladatuk a nép tanítása. Szól a katekizmusok 

szerkesztőihez, a papokhoz és hitoktatókhoz. De nagy haszonnal forgathatja minden keresztény hívő. 

 

A Katolikus Egyház Katekizmusának( és a YouCat) felépítése 

 

A KEK négy „tartópillér” körül épül fel: 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első főrész:  

-A katekizmus elsősorban a      ról beszél, vagyis arról, hogyan nyilatkozik meg 

Isten az embernek, majd az ember által nyújtott válaszról, melyet az ember a      ben 

fogalmaz meg: kifejezi hitét az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, valamint az Egyházban. 

Második főrész:  

A Katekizmus második része bemutatja, miként jelenik meg az Istentől Jézus Krisztus és a Szentlélek által 

egyszer s mindenkorra megvalósított üdvösség az Egyház    nak szent cselekményeiben, 

különösen pedig a hét    ben. 

Harmadik főrész:  

A harmadik részben a katekizmus azon utakról szól, amelyeken járva a keresztény ember elérheti végső célját: 

az örök boldogságot: Isten    és a        

 által, mely a Tízparancsolatban bontakozik ki. 

Negyedik főrész:  

Az utolsó részben a Katekizmus az    értelméről és jelentőségéről szól, majd az egész a  

   hét kérésének rövid magyarázatával fejeződik be. 

 


