КАТИХИЗИС
или упутства којима свака особа мора бити поучена пре него
дође пред епископа за потврду

Питање: Како се зовеш?
Одговор:
Зовем се....
Питање: Ко ти је дао то име?
Одговор:
Кумови на крштењу; где сам учињен делом Христовога
тела, дете Божије и наследних Царства небеског.
Питање: Шта су твоји кумови тада учинили у твоје
име?
Одговор:
Обећали су и заветовали се на три ствари у моје име:
прво, да се одричем ђавола и свих његових дела,
раскоши и испразности овог поквареног света и свих
грешних пожуда тела; друго, да ћу веровати све истине
хришћанске вере и треће, да ћу вршити Божију свету
вољу и Његове заповести и живети по њима све дане
свога живота.
Питање: Да ли мислиш да си дужан да верујеш и
чиниш све ово што су они у твоје име обећали?
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Одговор:
Да, заиста; и уз Божју помоћ ћу тако и чинити. Из
свег срца захваљујем Оцу небеском који ме је позвао и
спасао по Исусу Христу, нашем Спаситељу, и молим га
нека ми подари своју милост да би истрајао до самога
краја.
ВЕРУЈЕМ
Катихета: Понови сада темеље своје вере.
Одговор:
ВЕРУЈЕМ у Бога Оца Свемогућег
Творца неба и земље.
И у Исуса Христа Сина Његовог Јединорођеног,
Господа нашег,
који је зачет од Светога Духа,
рођен од Девице Марије,
страдао за време Понтија Пилата,
распет, умро и био погребен,
који је сишао у Ад,
трећег дана васкрсао из мртвих,
вазнео се на небеса
и седи са десне стране Оца Свемогућега,
одакле ће доћи поново да суди живима и мртвима.
Верујем у Светога Духа
у свету католичанску Цркву,
заједницу светих,
у опроштење греха,
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васкрсење тела,
и живот вечни. Амин.
Катихета: Шта учих из ових чланова вере?
Одговор:
Прво, научио сам да верујем у Бога Оца који је створио
мене и сав свет. Друго, уче ме да верујем у Сина
Божијег који је откупио мене и читаво човечанство,
треће, уче ме да верујем у Бога Светога Духа који
посвећује мене и сав народ Божији.
ДЕКАЛОГ
Катихета: Tвоји кумови су такође обећали у твоје
име да ћеш држати Божије заповести. Колико има тих
заповсти?
Oдговор:
Десет.
Kaтихета: Kоје су то заповести?
Oдговор:
Оне исте које је Бог дао у 20.поглављу Књиге Излазак,
а које гласе:
1. Ја сам Господ, твој Бог, који те је извео из египатске
земље, из дома робовања. Немој имати других богова
осим мене.
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2. Не прави себи резани лик нити било шта налик
ономе што је горе на небесима или доле на земљи или у
водама испод земље. Не клаљај им се нити им служи,
јер сам ја, Господ, твој Бог, Бог који захтева да се
оданост исказује искључиво њему. Ја кажњавам
преступе очева на синовима, до трећег и до четвртог
колена, оних који ме мрзе, а милост показујем и
хиљадитом колену оних који ме воле и држе се мојих
запвоести.
3. Не спомињи име Господа, свог Бога, на недостојан
начин, јер Господ неће оставити без казне онога ко
недостојно спомиње његово име.
4. Сећај се дана од одмора и сматрај га светим. Шест
дана ради и обављај сав свој посао. А седми дан је
сабат посвећен Господу, твом Богу. Не ради никакав
посао, ни тин, ни твој син, ни твоја кћи, ни твој роб, ни
твоја робиња, ни твоја стока, ни странац који живи у
твом граду. Јер је за шест дана Господ створио небеса
и земљу, море и све што је у њима, а од седмог дана он
почива. Зато је Господ благословио дан од одмора и
посветио га.
5. Поштуј свог оца и своју мајку да ти се продуже дани
на земљи коју ти даје Господ твој Бог.
6. Не убиј.
7. Не учини прељубу.
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8. Не укради.
9. Не сведочи лажно против свог ближњег.
10. Не пожели кућу свог ближњег. Не пожели жену
свог ближњег, ни његовог роба, ни његову робињу, ни
његовог бика, ни његовог магарца, нити ишта што
припада твом ближњем.
Питање: Чему те првенствено уче ове заповести?
Oдговор:
Учим две ствари; о својој дужности према Богу и о
својој дужности према ближњима.
Питање: Шта је твоја дужност према Богу?
Одговор:
Моја дужност према Богу је да верујем у Њега, да Га се
бојим и љубим свим срцем својим, свим умом својим и
свом снагом својом. Захваљивати и обожавати Га,
уздати се у Њега и призивати Га. Славити Његово
Свето Име и Његову Реч и служити му искрено у све
дане живота своге.
Питање: Шта је твоја дужност према ближњима?
Одговор:
Моја дужност према ближњима је да их љубим као себе
самог и да чиним другима онако како желим да други
мени чине: да их љубим, поштујем и помажем својим
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родитељима: поштовати и бити послушан цивилним
властима: подложити се својим управитељима,
учитељима, духовним пасторима и господарима:
односити се према свим надређенима с понизношћу и
поштовањем, не повредити никога речју или делом,
бити праведан и искрен у свим својим пословима и не
носити мржњу у злобност у срцу: не укаљати руке
крађом, уздржавати свој језик од зла, лагања и
оговарања, држати своје тело у умерености,
трезвености и честитости: не желети нити жудити за
туђим добрима, већ вредно радити да би зарадио за
сопствени живот и вршити своју дужност у оном виду
свог живота у запослењу на које ће ме Бог позвати.
МОЛИТВА ГОСПОДЊА
Катихета: Дете моје, знај да ниси способан сам
вршити све ове ствари нити ходати по Божијим
запвоестима нити му служити без помоћи Његове
милости коју мораш научити стално призивати путем
молитве. Стога ћемо сада проверити да ли знаш
Молитву Господњу.
Одговор:
Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје;
да дође Царство Твоје;
да буде воља Твоја и на земљи као (што је) на Небу;
хлеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше као што и ми опраштамо
дужницима својим;
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и не уведи нас у искушење,
но избави нас од Злога.
Јер је Твоје Царство и сила и слава у векове векова.
Амин.
Питање: Шта овом молитвом желиш од Бога?
Одговор:
Овом молитвом од свог Господа, нашег небеског оца,
који дарује свако добро, желим да мене и све људе,
обдари својом милошћу да би га могли обожавати, да
би му могли служити и бити послушни, што нам је и
дужност. Такође Га молим да нам удели све што нам
је потребно за душу и тело, и да нам буде милостив и
опрости нам грехе и нека се удостији да нас спаси и
заштити од опасности, како телесне тако и духовне, и
нека нас сачува од греха и покварености и од нашег
духовног непријатеља и вечне смрти. Што верујемо
да ће и учинити по милости Својој по Господу нашему
Исусу Христу; стога кажем Амин, нека тако буде.
СВЕТЕ ТАЈНЕ
Питање: Колико светих тајни је Христос установио у
Својој Цркви?
Одговор:
Само две које су нужне за спасење; то су крштење и
Вечера Господња.
Питање: Шта подразумевамо под речју „тајна“?
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Одговор:
Oна означава спољашњи видљиви знак унутрашње
духовне милости која нам је дана, а коју је успоставио
сам Христос, по којој примамо ту милост сигурности.
Питање: Од колико делова се састоји тајна?
Одговор:
Од два дела: спољашњег видљивог и унутрашње
духовне милости.
Питање: Шта је спољашњи, видљиви знак у крштењу?
Одговор:
Вода којом се особа крштава у име Оца и Сина и
Светога Духа.
Питање: Шта је унутрашња, духовна милост?
Одговор:
Смрт греху и ново рођење праведности, јер по природи
смо рођени у греху и деца смо гнева, а тим чином
постајемо децом милости.
Питање: Шта је потребно да би се особа крстила?
Одговор:
Покајање којим се одричемо греха и чврста вера у
Божија обећања дата у светој тајни.
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Питање: Зашто онда крстимо бебе које нису способне
да се покају нити верују?
Одговор:
Зато јер оне те обе ствари обећавају преко својих
кумова, а та обећања, када стасају у године
одговорности, сами морају испунити.
Питање: Зашто је установљена света тајна Вечере
Господње?
Одговор:
Ради сећања на Христову жртву и смрт и на сећање на
добробит коју примамо по њима.
Питање: Који је спољашњи знак Вечере Господње?
Одговор:
Хлеб и вино које нам је Господ одредио да примамо.
Питање: Који унутрашњи знак ова света тајна
означава?
Одговор:
Тело и крв Христову коју верници, на духован начин,
примају у Вечери Господњој.
Питање: Које добробити примамо учествујући?
Одговор:
Тело и крв Христова оснажују и освежавају наш дух
баш као што хлеб и вино чине нашем телу.
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Питање: Шта се захтева од учесника у Вечери
Господњој?
Одговор:
Морају преиспитати сами себе да ли су се истински
покајали за грехе и чврсто одлучили да воде нови
живот, верујући у Божију милост дату нам по Христу и
са захвалношћу се сећајући Његове смрти и бити у
миру са свима.

¶ Нека парох сваке парохије, недељама или празницима или
неком другом приликом, јавно у цркви поучава и испитује сву
децу која му буду послана овом катихизису или његовим
деловима, како већ буде сматрао потребним.
¶ Сви родитељи и кумови нека доводе децу која нису научила
овај катихизис у цркву где ће моћи чути и научити све што је
потребно да науче.
¶ Чим деца стасају и буду способна изговорити Веровање,
Молитву Господњу и Десет запвоести и способна да одговоре на
питања из овог катихизиса, требају бити доведена пред
епископа.
¶ Када год епископ иза обавештење за потврду, свештеник сваке
парохије ће донетили или послати попис имена деце у својој
парохији за које сматра да су зрели и спремни за потврду пред
епископом.
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