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CNK_Hittan különbözeti vizsga anyaga_3 

kérdések nem egyházi iskolából, újonnan érkezett 3. 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. Hol van az Isten? 
Isten mindenütt jelen van: benne élünk, mozgunk és vagyunk. 
 
3. Ki teremtette a világot? 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a világ teremtésének művét elsősorban az Atyának tulajdonítjuk. 
Erről a Szentírásban, Bibliában olvashatunk.  
Erre az az egyszerű válasz is elfogadható, hogy Isten. 
 
4. Milyen vallásúak vagyunk? 
Mi katolikus (egyetemes) keresztény (Krisztust követő) vallásúak vagyunk. 

 
5. Kicsoda Jézus Krisztus? 
Jézus Krisztus a Megváltó, Messiás. Az Isten Fia. Aki valóságos Isten és valóságos ember. 
 
6. Kit választott ki Isten, hogy Megváltó anyja legyen? 
Isten Szűz Máriát választotta ki, hogy a Megváltó anyja legyen. 

 
7. Melyik angyalt küldte el az Úr Máriához? 
Az Úr Gábriel arkangyalt küldte.  

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

 
9. Hol született Jézus? 
Jézus Betlehemben született. Születésére karácsonykor emlékezünk. 

 
10. Hol nevelkedett Jézus? 
Jézus Názáretben nevelkedett. 

 
11. Melyik folyóban keresztelkedett meg Jézus? 
A Jordán folyóban keresztelkedett meg.  

 
12. Ki keresztelte meg? 
Keresztelő Szent János  
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13. Mi volt Lévi eredeti foglalkozása? 
Lévi eredeti foglalkozása vámos volt. 
 
14. Mi lett Lévi neve, amikor elkezdte követni Jézust? 
Máté apostol lett később, az egyik evangélista. 
 
15. Milyen színű a miseruha Advent és Nagyböjt idején?  
Lila (Advent 3. vasárnapján rózsaszín) 
 
16. Milyen színű a miseruha Húsvét és Karácsony ünnepén?  
Arany 
 
17. Milyen színű a miseruha évközi időben? 
Zöld 
 
18. Mikor kezdett Jézus tanítani?   
Jézus mintegy 30 éves korában kezdett tanítani. 

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

 
20. Hány napos a Nagyböjt? 
40 napos a Nagyböjt. 

 
21. Melyik nappal kezdődik? 
A Nagyböjt hamvazószerdával kezdődik. 

 
22. Mi történt nagycsütörtökön és nagypénteken?  
Lábmosás, utolsó vacsora; Jézus meghal a kereszten 

 
23. Miért halt meg Jézus a kereszten? 
Hogy elvegye a világ bűneit és elvezessen bennünket az örök életre. Megváltson minket 
bűneinktől. 

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

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

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

 
27. Melyik a legfontosabb imádságunk és miért?                                                                                                          
Legszentebb imádságunk a Mi Atyánk, amit Jézus tanított az apostoloknak. 
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28. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? 
Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagy az Üdvözlégy Máriával köszöntjük. 

 
29. Kik az angyalok? 
Az angyalok szellemi lények, testetlenek, láthatatlanok és halhatatlanok. Istent látják, 
dicsőítik, az Õ hírnökei. 

 
30. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra? 
A Szentlélek pünkösd napján szállott az apostolokra. 

 
31. Mi a Főparancs? 
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden 
erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 

 
32. Ki a mi felebarátunk? 
Minden ember a felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk. 

 
33. Miben segít nekünk a lelkiismeretünk? 
Segít jó döntéseket hozni, elkerülni a rosszat, a bűnt. Isten szava bennünk. 

 
34. Mi a bűn? 
Tudva és akarva ellenszegülni Isten parancsának.  

 
35. Minek nevezzük Jézus tanítását? 
Evangélium (Örömhír) 

 

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. 
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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. 

 

További ajánlások, amiket jó ismerni, de nem kötelező a különbözeti vizsgán: 

Szentírási történetek: 

1. Jézus születése 
2. Jézus 30 évesen megkeresztelkedik, 12 apostolt gyűjt maga köré, tanítani kezd 
3. Jézus első csodája: a kánai menyegző története 
4. A csodálatos halfogás csodája és a kenyérszaporítás csodája 
5. Jézus és a gyermekek 
6. A béna ember meggyógyítása szombaton 
7. Példabeszéd a talentumokról 
8. Példabeszéd az elveszett bárányról (= Jézus a jó pásztor. Miért mondjuk ezt?) 
9. Példabeszéd a mennyországról: a mustármag példázata 
10. Jézus szenvedéstörténete (a szent Háromnap)  
11. Jézus feltámadása, mennybemenetele 
12. Az apostolok meghívása (Lévi története) 
13. Zakeus története 
14. Egy választott szent története (pl. Árpád-házi Szent Margit, Árpád-házi Szent 

Erzsébet, Szent Márton, Bosco Szent János, Assisi Szent Ferenc…)  
15. Lázár feltámasztása 

 


