
 
„Hiszek” – „Hiszünk” 

5.Hitvallási formulák 
-tanári változat 

1.A hit -Hitvallások 

YouCat 25 :A hit nem üres szó. Az idók folyamán kialakultak az Egyházban hitvallási formulák, amelyek 

segítségével ezt a valóságot szemléljük, kifejezzük, megtanuljuk, továbbadjuk, ünnepeljük és éljük. 

A hitvallási formulák meghatározások, amelyeket fáradságos munkával hoztak létre, hogy megvédjék Krisztus 

üzenetét a félreértésektől és hamisításoktól.  

Az Egyház egységének alapja ugyanis a közös hit. 

 

2.Az apostolok Jézusba vetett hite 

a)Szent Péter hitvallása 
13Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az 

Emberfiát?” 14Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik 

másik prófétának.” 15Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” 16Simon Péter válaszolt: „Te 

vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” 17Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és 

vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.  

b)Szent Tamás hitvallása 
26Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az 

ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 27Aztán Tamáshoz fordult: 

„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem 

hívő!” 28Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!”  

 

3.Az Ősegyház hite 

Az Ósegyház hite leginkább szent Pál leveleiből ismerhető meg. Már az első tesszalonikai levélben – mely 

máskülönben  az Újszöetség első könyve is -  Szent Pál utal arra, hogy:  14Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és 

feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.(1 Tessz 4,14).  

Ez arra utal, hogy tulajdonképpen az  Ősegyház hitét tolmácsolja, arra hivatkozik, tehát már létezett ez a 

meggyőződés. 

Ugyanezen hit kifejezése fogalmazódik meg máshol is: nekünk mégis egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, 

s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk.(1 Kor 8,6) 

Az első keresztények egyik hitszimbóluma a hal volt. A hal 

görög szava az IchTOS. Ebben alapvetően ugyanazt a hitet 

fejezték ki, mint Szent Péter. Olykor, főleg a 

keresztényüldözések  

idején a hal szimbóluma volt a titkos jelük a keresztényeknek, 

mely által felismerték egymást. 

 

4.Hitvallási formulák 

YouCat 26: A hitvallási formula a hit rövid összefoglalása, 

amely lehetővé teszi az összes hívek közös hitvallását. 

-A korai kereszténység már próbálta az apostolok hitét 

összefoglalni. 

-Már a II. Században kezdték hitcikkelyekbe foglalni mindazt, amit egy Krisztusban hívőnek tudnia kell. 

 

5.A hitallások szükségessége 

YouCat 27: A hitvallások Jézusra vezethetők vissza, aki fölszólította tanítványait, hogy kereszteljenek. 

Kereszteléskor határozott hitnek, mégpedig az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben való hitnek, 

megvallását kellett kérniük a keresztelendőtől. 

-Az Egyház minden hitvallási formulája a háromszemélyű Istenben való hit kifejezése. 

 



 

6.Az első hitvallások 

Kr.u. 160-170-ből származik a legelső hitvallás aminek csak egy etióp szövegváltozata maradt meg. A 

kenyérszaporítás történetét magyarázva az öt kenyeret úgy tekinti, mint a hitvallás öt tételét: 

 1.Hiszek az Atyában, a mindenség uralkodójában 

 2.és Jézus Krisztusban(a mi üdvözítőnkben) 

 3.és a Szentlélekben( a pártfogóban) 

 4.és a szent Egyházban 

 5.és a bűnök bocsánatában. 

7.Az Apostoli Hitvallás  

Az apostoli hitvallás az apostoli korból származik ezért biztos, hogy az apostolok Jézusról 

való hitét tartalmazza, amelyért életüket is feláldozták. Az apostolok hitét hitvallásba 

azonban azért kellett fogalmazni, mert az eretnekek tévesen értelmezték az apostolok hitét.  

A kereszténység felszabadulása után, 313-ban sokan tértek át a keresztény hitre, de 

valójában nem is tudták, hogy az mit tartalmaz. Ezért az Egyház kikérdezte hitük felől 

ezentúl a jelölteket. Ennek rövid foglalatai voltak a hitvallások.  

A Római Birodalom különböző részein azonban nem volt egységes a hit megfogalmazása, 

más-más dolgot hangsúlyoztak ki egyes vidékeken. Ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor egy 

veszélyes eretnekség ütötte fel a fejét, amely tagadta Jézus istenségét.  

Ezek voltak az ariánusok. A hit ezen pontjának tisztázása érdekében Nagy Konstantin összehívta a Birodalom 

területén levő összes püspököt, hogy tárgyalják meg az ügyet és fogalmazzák meg az egységes hitvallást. A püspökök 

össze is gyűltek, elítélték Áriusz-t és eretnekségét kimondván, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember.  

Így született meg az Apostoli Hitvallás(Hiszekegy) 325-ben Niceában. Ezt a hitvallást kibővítették 381-ben 

Konstantinápolyban és ezáltal megszületett a Niceai-konstantinápolyi hitvallás. 

8.Gyakorlati hitvallásaink 

-Ne szégyelljünk tanúságot tenni a hitünkről.  

Hogyan tehetjük meg? Figyelünk arra, hogy mi az alapja az Atya cselekvéseinek, a Fiúé, valamint a 

Szentléleké. 

1.Az Atya: teremtő és gondviselő => vigyázok a teremtett világra és gondját viselem azoknak, akik rám vannak bízva. 

2.A Fiú: megváltó és megbocsátó => elnézőbb leszek, nem sértődök meg minden apróságért, képes vagyok bocsánatot kérni és 

megbocsátani 

3.A Szentlélek: megszentelő és irányító =>ha a lelkiismeretem arra indít, hogy valami jót cselekedjek vagy mondja azonnal, 

tétovázás nélkül tegyem meg. 

A Szentháromságba vetett hitünk legszebb jele ha kereszt vagy olyan templom előtt, ahol az Oltáriszentség 

jelen van vessek bátran keresztet. 
Hasonlítsátok össze a két Hiszekegy-et és húzzátok alá a különbségeket! 

1.Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek 

és földnek teremtőjében 

2.és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi 

Urunkban 

 

 

3.aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától  

4.szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, 

 meghalt és eltemették  

5.alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a 

halottak közül 

6.fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten 

jobbján  

7.onnan jön el ítélni élőket és holtakat 

  

8.Hiszek a Szentlélekben 

 

 

9.Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek 

közösségét  

10.a bűnök bocsánatát  

11.a test feltámadását 

12.és az örök életet. Ámen 

1.Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, 

minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

2.Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 

Urunkban, 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. 

3.Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. 

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. 

4.Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és 

eltemették.  

5.Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, 

6.fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, 

 

7.de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem 

lesz vége. 

8.Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a 

Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a 

Fiút. Ő szólt a próféták szavával. 

9.Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, a 

szentek közösségét, 

10.vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, 

11.várom a holtak feltámadását,  

12.és az eljövendő örök életet. Ámen. 



 
„Hiszek” – „Hiszünk” 

5.Hitvallási formulák 
-tanári változat 

 

1.A hit -Hitvallások 

YouCat 25 :A hit nem üres szó. Az idók folyamán kialakultak az Egyházban    

 , amelyek segítségével ezt a valóságot         

         . 

A hitvallási formulák meghatározások, amelyeket fáradságos munkával hoztak létre, hogy   

     .  

Az Egyház egységének alapja ugyanis a    . 

 

2.Az apostolok Jézusba vetett hite 

a)Szent Péter hitvallása 
13Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az 

Emberfiát?” 14Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik 

másik prófétának.” 15Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” 16Simon Péter válaszolt: „

        ” 17Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, 

Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.  

b)Szent Tamás hitvallása 
26Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az 

ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 27Aztán Tamáshoz fordult: 

„Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem 

hívő!” 28Tamás fölkiáltott: „     ”  

 

3.Az Ősegyház hite 

Az Ósegyház hite leginkább szent Pál leveleiből ismerhető meg. Már az első tesszalonikai levélben – mely 

máskülönben  az Újszöetség első könyve is -  Szent Pál utal arra, hogy:  14Ha Jézus, mint   

  , meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.(1 Tessz 4,14).  

Ez arra utal, hogy tulajdonképpen az  Ősegyház hitét tolmácsolja, arra hivatkozik, tehát már létezett ez a 

meggyőződés. 

Ugyanezen hit kifejezése fogalmazódik meg máshol is: nekünk mégis egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, 

s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk.(1 Kor 8,6) 

Az első keresztények egyik hitszimbóluma a   volt. A 

hal görög szava az IchTOS. Ebben alapvetően ugyanazt  

a hitet fejezték ki, mint Szent Péter. Olykor, főleg a 

keresztényüldözések idején a hal szimbóluma volt a titkos jelük 

a keresztényeknek, mely által felismerték egymást. 

 

4.Hitvallási formulák 

YouCat 26: A hitvallási formula a     

     , amely lehetővé teszi az összes       . 

-A korai kereszténység már próbálta az apostolok hitét összefoglalni. 

-Már a II. Században kezdték hitcikkelyekbe foglalni mindazt, amit egy Krisztusban hívőnek tudnia kell. 

 

4.A hitallások szükségessége 

YouCat 27: A hitvallások Jézusra vezethetők vissza, aki fölszólította tanítványait, hogy kereszteljenek. 

Kereszteléskor      , mégpedig az      

          kellett kérniük a keresztelendőtől. 

-Az Egyház minden hitvallási formulája a háromszemélyű Istenben való hit kifejezése. 

 



 

6.Az első hitvallások 

Kr.u. 160-170-ből származik a legelső hitvallás aminek csak egy etióp szövegváltozata maradt meg. A 

kenyérszaporítás történetét magyarázva az öt kenyeret úgy tekinti, mint a hitvallás öt tételét: 

 1.Hiszek az Atyában, a mindenség uralkodójában 

 2.és Jézus Krisztusban(a mi üdvözítőnkben) 

 3.és a Szentlélekben( a pártfogóban) 

 4.és a szent Egyházban 

 5.és a bűnök bocsánatában. 

7.Az Apostoli Hitvallás  

Az apostoli hitvallás az apostoli korból származik ezért biztos, hogy az apostolok 

Jézusról való hitét tartalmazza, amelyért életüket is feláldozták. Az apostolok hitét 

hitvallásba azonban azért kellett fogalmazni, mert az eretnekek tévesen értelmezték az 

apostolok hitét. A kereszténység felszabadulása után, 313-ban sokan tértek át a 

keresztény hitre, de valójában nem is tudták, hogy az mit tartalmaz. Ezért az Egyház  

kikérdezte hitük felől ezentúl a jelölteket. Ennek rövid foglalatai voltak a hitvallások. A Római Birodalom 

különböző részein azonban nem volt egységes a hit megfogalmazása, más-más dolgot hangsúlyoztak ki egyes 

vidékeken. Ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor egy veszélyes eretnekség ütötte fel a fejét, amely tagadta Jézus 

istenségét. Ezek voltak az ariánusok. A hit ezen pontjának tisztázása érdekében Nagy Konstantin összehívta a 

Birodalom területén levő összes püspököt, hogy tárgyalják meg az ügyet és fogalmazzák meg az egységes 

hitvallást. A püspökök össze is gyűltek, elítélték Áriusz-t és eretnekségét kimondván, hogy Jézus valóságos Isten és 

valóságos ember. Így született meg az     (Hiszekegy)   -ben   

 . Ezt a hitvallást kibővítették   -ben Konstantinápolyban és ezáltal megszületett a    

     . 

8.Gyakorlati hitvallásaink:  Ne szégyelljünk tanúságot tenni a hitünkről.  

Hogyan tehetjük meg? Figyelünk arra, hogy mi az alapja az Atya cselekvéseinek, a Fiúé, valamint a Szentléleké. 

1.Az Atya: teremtő és gondviselő => vigyázok a teremtett világra és gondját viselem azoknak, akik rám vannak 

bízva. 

2.A Fiú: megváltó és megbocsátó => elnézőbb leszek, nem sértődök meg minden apróságért, képes vagyok 

bocsánatot kérni és megbocsátani 

3.A Szentlélek: megszentelő és irányító =>ha a lelkiismeretem arra indít, hogy valami jót cselekedjek vagy mondja 

azonnal, tétovázás nélkül tegyem meg. 

A Szentháromságba vetett hitünk legszebb jele ha kereszt vagy olyan templom előtt, ahol az Oltáriszentség jelen 

van vessek bátran keresztet.  
 Hasonlítsátok össze a két Hiszekegy-et és húzzátok alá a különbségeket! 

 
 

1.Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek 

és földnek teremtőjében 

2.és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi 

Urunkban 

 

 

3.aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától  

4.szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, 

 meghalt és eltemették  

5.alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a 

halottak közül 

6.fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten 

jobbján  

7.onnan jön el ítélni élőket és holtakat 

  

8.Hiszek a Szentlélekben 

 

 

9.Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek 

közösségét  

10.a bűnök bocsánatát  

11.a test feltámadását 

12.és az örök életet. Ámen 

1.Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, 

minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. 

2.Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 

Urunkban, 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. 

3.Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. 

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. 

4.Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és 

eltemették.  

5.Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, 

6.fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, 

 

7.de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem 

lesz vége. 

8.Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a 

Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a 

Fiút. Ő szólt a próféták szavával. 

9.Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, a 

szentek közösségét, 

10.vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, 

11.várom a holtak feltámadását,  

12.és az eljövendő örök életet. Ámen. 


