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CNK_Hittan különbözeti vizsga anyaga_2 

kérdések nem egyházi iskolából, újonnan érkezett 2. osztályos tanulóink számára 
 

(Összeállítva: a Magyar Katolikus Katekizmus,  

A Szent István Társulat, és az Ecclesia Kiadó tankönyveinek,  

a helyi tanterv alapján, valamint katolikus plébániák vizsgakérdéseinek felhasználásával) 

 

1. Ki az Isten? 
Isten az egész világ teremtő Ura, a mi mennyei Atyánk. 

2. Milyen az Isten? 
Isten Szent, örökkévaló és mindenható. 

3. Hol van az Isten? 
Isten mindenütt jelen van: benne élünk, mozgunk és vagyunk. 

4. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? 
Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Õ lélek. 

5. Mit tud az Isten? 
Isten mindent tud. 

6. Mit tehet meg az Isten? 
Isten mindent megtehet, amit csak akar, Isten mindenható. 

7. Milyen irántunk az Isten? 
Isten szeret minket, ezért igazságos és irgalmas hozzánk. 

8. Hány Isten van? 
Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 

9. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? 
A három isteni személyt egy szóval Szentháromságnak nevezzük. 

10. Ki teremtette a világot? 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a világ teremtésének művét elsősorban az Atyának 
tulajdonítjuk. Erről a Szentírásban, Bibliában olvashatunk. 

11. Hogyan teremtette Isten a világot? 
Akarta, hogy legyen, és meglett minden, a semmiből teremtette. 

12. Mit tesz Isten most is a világgal? 
Isten most is gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza. 
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13. Hogyan szerette Isten a világot? 
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta érte. 

14. Milyen vallásúak vagyunk? 
Mi katolikus (egyetemes) keresztény (Krisztust követő) vallásúak vagyunk. 

15. Kicsoda Jézus Krisztus? 
Jézus Krisztus a második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett. 

16. Mit jelent Jézus neve? 
Jézus neve Megváltót, Szabadítót, Üdvözítőt jelent. 

17. Jézus Krisztus Isten vagy ember? 
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Õ az Istenember. 

18. Kit választott ki Isten, hogy Megváltó anyja legyen? 
Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen. 

19. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja? 
Jézus Krisztus nevelőapja Szent József volt. 

20. Hol született Jézus? 
Jézus Betlehemben született. Születéséra karácsonykor emlékezünk. 

21. Hol nevelkedett Jézus? 
Jézus Názáretben nevelkedett. 

22. Mikor kezdett Jézus tanítani? 
Jézus mintegy 30 éves korában kezdett tanítani. 

23. Hol halt meg Jézus és támadt fel a harmadnapon? 
Jézus Jeruzsálemben halt meg és harmadnapon feltámadott a halálból. Halálára és 
feltámadására Húsvétkor emlékezünk. 

24. Miért halt meg Jézus a kereszten? 
Hogy elvegye a világ bűneit és elvezessen bennünket az örök életre. 

25. Mit teszünk, amikor imádkozunk? 
Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk. 

26. Mikor kell imádkozni? 
Rendszeresen kell imádkozni, naponta, legalább reggel és este. 

27. Mivel kezdjük és végezzük az imádságokat? 
Az imádságot keresztvetéssel kezdjük és végezzük. 

28. Melyik a legfontosabb imádságunk és miért? 
Legszentebb imádságunk a Mi Atyánk, amit Jézus tanított az apostoloknak. 



3 
 

29. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? 
Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagy az Üdvözlégy Máriával köszöntjük. 

30. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? 
Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük. 

 

IMÁDSÁGOK 

Mi Atyánk (Az Úr imája):  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved!  
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod! 
Amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
És bocsájtsd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek! 
És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! 
Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Üdvözlégy Mária:  

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, 
Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse: Jézus. 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, 
Most és halálunk óráján. Ámen. 

Étkezés előtti ima:  

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk.  
Adjad Uram, hogy jólessék, Jézus neve dicsértessék. Ámen. 

Étkezés utáni ima:  

Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott.  
Mi jól laktunk, hála Isten, annak is adj, kinek nincsen. Ámen. 

Őrangyal imádság:  

Őrangyalom, szívből kérlek, légy vezérem, amíg élek. 
Ments meg engem bűntől, bajtól. Ne hagyj el a halálomkor. 
Mindig jóra figyelmeztess, úgy vezess a Jóistenhez. Ámen. 
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További ajánlások, amiket jó ismerni, de nem kötelező a különbözeti vizsgán: 

Szentírási történetek: 

I. A világ és az ember teremtése 

 Ki teremtette ezt a világot? (6 nap 7. nap megpihent) 
 Ember teremtése: Fókusz: sokfélék vagyunk, kincsek vagyunk 

II. Karácsonyi ünnepkör 

 Advent várakozás, Az angyali üdvözlet 

 A kis Jézus megszületett 

 A napkeleti bölcsek 

III. Jézus az emberek között. 
 Az Úr Jézus tanítványokat választ (emberhalász) 
 Az Úr Jézus lecsendesíti a vihart 

IV. Húsvéti ünnepkör 

 Nagyböjt –a hamu 

 A jeruzsálemi bevonulás 

 Az utolsó vacsora. 
 A kereszt titka, Krisztus feltámadt! 

 Jézus és Tamás 

 A mennybemenetel, Pünkösd 

  

 

 


