Elsőáldozási vizsgakérdések I.
AZ EUKARISZTIA VAGYIS AZ OLTÁRISZENTSÉG
1. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?
Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor
színe alatt.
2. Miért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Azért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát, hogy jelenvalóvá váljék áldozata, kereszthalála és
feltámadása, testével és vérével tápláljon minket, és jelenlétével építse az Egyházat.
3. Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?
Az Eukarisztiát az Úr Jézus az utolsó vacsorán alapította .
4. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: „Ez az én testem, ez az én vérem”?
A Úr Jézus e szavakkal: „Ez az én testem, ez az én vérem”, átváltoztatta a kenyeret és a bort
saját testévé és vérévé.
5. Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?
Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus van jelen, istenségével és emberségével, testével és
vérével, egészen és osztatlanul, mindkét szín alatt.
6. Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át? Az Úr Jézus az apostoloknak és utódaiknak (püspökök, papok) adott hatalmat,
hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át.
7. 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.
8. Mi a szentmise?
A szentmise az Újszövetség áldozata az Eukarisztia ünneplésében.
9. Miből áll a szentmise?
A szentmise az Ige és az Eukarisztia liturgiájából áll.
10. Mi történik az Ige liturgiájában?
Az Ige liturgiájában az Egyház elénk adja Isten üzenetét, mi pedig hittel válaszolunk rá.
11. Mi történik az Eukarisztia liturgiájában?
Az Eukarisztia liturgiájában a kenyér és a bor színében az Úr Jézus jelenvalóvá teszi húsvéti
misztériumát, s testével és vérével táplál minket.
12. Hogyan veszünk részt a szentmisén?
A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az
Atyának, és lehetőleg megáldozunk.
13. Mi történik, amikor áldozunk?
Amikor áldozunk, az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.
1

14. Ki áldozhat?
Az áldozhat, aki testileg és lelkileg felkészült Jézus fogadására.
15. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?
Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy: 1. a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a
szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig legalább megbánjuk; 2. imádságos lélekkel várjuk az Úr Jézussal való találkozást.
16. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?
Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az egy órás szentségi böjtöt, és megfelelő módon öltözködünk.
17. Hogyan áldozhatunk?
Áldozni lehet nyelvre és kézbe.
18. Mit teszünk a szentáldozás után?
Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, rábízzuk magunkat, és segítségét
kérjük.
19. Mi a szentáldozás hatása?
A szentáldozás 1. egyesít Jézussal, 2. növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet, 3.
erősíti bennünk az Egyházhoz tartozást, 4. és az örök élet zálogát adja nekünk.
20. Ki áldozik méltatlanul?
Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.
21. Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?
Templomainkban az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van.
22. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben?
Az Úr Jézust térdhajtással köszöntjük az Oltáriszentségben.

A BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGE
23. Mi a bűnbocsánat szentsége?
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük
Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.
24. Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét?
Jézus a bűnbocsánat szentségét, feltámadása napján a következő szavakkal alapította: „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az
bűnben marad.”
25. Mi a szentgyónás hatása?
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A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, illetve növeli bennünk a megszentelő kegyelmet, megment a kárhozattól, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.
26. Mikor kell gyónni?
Feltétlenül gyónni kell legalább évente egyszer, ha halálos pedig bűnt követtünk el, akkor minél előbb.
27. Miért ajánlatos a gyakori gyónás?
Azért ajánlatos a gyakori gyónás, mert a gyónásban az irgalmas Istennel találkozunk, aki nemcsak a bűnt törli el, hanem szeretetében is megerősít.
28. Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?
A bűnbocsánat szentségének rendje: 1. lelkiismeretvizsgálat; 2. bánat és erős fogadás; 3. bűnbevallás és feloldozás; 4. elégtétel.
29. Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?
Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg: 1. a Szentlélek segítségét kérjük; 2. megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 3. gondosan számba vesszük azóta elkövetett bűneinket.
30. Mit kell feltétlenül meggyónnunk?
Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt, azok számát és a súlyosbító körülményeket is.
31. Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás?
A bűnbánat és az erős fogadás azért szükséges, mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.
32. Mikor van bűnbánatunk?
Akkor van bűnbánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.
33. Mi az erős fogadás?
Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt kerüljük.
34. Mit cselekszünk, amikor gyónunk?
Amikor gyónunk, akkor őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket.
35. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?
Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta ugyan bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania.
36. Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt?
Aki a gyónásból szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie.
37. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?
A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával
feloldozza bűneitől.
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38. Mit teszünk a szentgyónás után?
A szentgyónás után hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta bűneinket, és elvégezzük az
elégtételt.
39. Mi az elégtétel?
Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket jóvátenni. A teljes elégtételhez hozzátartozik az okozott kár jóvátétele is.
40. Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni? Ha halálos
bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni, akkor Isten iránti szeretetből megbánjuk bűneinket a gyónás őszinte szándékával.

41. Hogyan történik a szentgyónás?
Gyónó: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Gyónom a mindenható Istennek és
neked lelkiatyám, hogy (utolsó gyónásom óta, mely ... hónapja (hete) volt)ezeket a bűnöket követtem el.
(Itt mondd meg, hogy mikor volt voltál utoljára gyónni, és valld meg bűneidet. Ezután a pap néhány jó tanácsot,
majd elégtételt ad. Ezután a bánatimát mondd:

Gyónó: Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat kerülöm.
Ezután a pap feloldozást ad. Ennek végén vess keresztet, és válaszold: Ámen. Végül a pap így szól:

Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Gyónó: Mert örökké szeret minket.
42. Hogyan szól a főparancsolat?
Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből, minden erődből!
Szeresd embertársadat, mint magadat!
43. Hogyan szól a tízparancsolat?
Isten tíz parancsolata
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, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
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