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CNK_Hittan különbözeti vizsga anyaga_4 

kérdések nem egyházi iskolából, újonnan érkezett 4. 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. 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. 

28. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? 
Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagy az Üdvözlégy Máriával köszöntjük. 
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29. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? 
Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük. Az evangéliumok szerzői: 
Máté, Márk, Lukács, János 

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

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

32. Hogyan fogalmazta meg Jézus Isten akaratát? 
Jézus Isten akaratát a főparancsban így fogalmazta meg: 
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden 
erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 

33. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban? 
Akkor szeretjük Istent mindennél jobban, ha teljesítjük parancsait, és õt senkinek és 
semminek a kedvéért nem bántjuk meg. 

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

35. Mikor szolgálunk Istennek? 
Akkor szolgálunk Istennek, ha az õ szándékai szerint teljesítjük kötelességeinket. 

36. Milyennek teremtette Isten az embert? 
Isten az embert jónak, férfinak és nőnek teremtette. 

37. Ki követ el bűnt? 
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának. 

38. Hányféleképpen követhetünk el bűnt? 
Bűnt követhetünk el gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával. 

39. Egyenlő-e minden bűn? 
Nem minden bűn egyenlő, mert vannak súlyos és bocsánatos bűnök. 

40. Ki követ el súlyos bűnt? 
Súlyos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten 
parancsának. Bűnének súlyos következménye van. 

41. Ki követ el bocsánatos bűnt? 
Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva nem 
engedelmeskedik Isten parancsának. 

42. Hogyan győzhetjük le a kísértést? 
A kísértést legyőzhetjük, ha mindjárt kezdetben ellenállunk, és Isten segítségét kérjük. 
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43. Mi a lelkiismeret? 
A lelkiismeret Isten szava bennünk, amely bensőleg int arra, hogy mit vegyünk, és mit ne 
tegyünk.  

44. Mit nevezünk szentségnek?  
A szentség = látható jelben láthatatlan isteni kegyelem.  
A hét szentség a következő: 
1. Keresztség 2. Bérmálás 3. Oltáriszentség 4. Bűnbánat szentsége 5. Betegek kenete  
6. Egyházi rend 7. Házasság 

45. Melyek azok a kötelező ünnepek, melyeket szentmisével ünneplünk meg még abban az 
esetben is, ha nem vasárnapra esnek? 
Mindenszentek (nov. 1.) – Üdvösségre eljutott embertársaink ünnepe (szentek)         
Karácsony (dec. 25.) – Jézus születése 
Újév (jan. 1.) – Szűz Mária istenanyasága, Béke Világnapja 
Vízkereszt (jan. 6.) – Urunk megjelenése, Háromkirályok ünnepe 
Nagyboldogasszony (aug. 15.) – Szűz Mária Mennybevétele 

Legnagyobb keresztény ünnep a Húsvét, melyet Húsvét vasárnapján, szentmisével 
ünneplünk meg. 

Hamvazószerdán is szentmisén veszünk részt. 

 

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. 
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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. 

Esti ima: 
Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem,  
hogy egész napon át, úgy szerettél engem.              
Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére,  
mossa meg kegyesen szívemet fehérre! 

Virrasszon felettem gondviselő szemed,  
kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet!                   
Szűzanyám, és őrangyalom, legyetek énvelem,  
ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Ámen. 

Reggeli ima: 
Szívem első gondolata hozzád száll föl Istenem,  
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem! 
Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked;  
szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked. 
 
Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen,  
hogy egész nap Neked éljek, tiszta szívvel bűntelen! 
Szűz Mária, Jézus Anyja, Te mindnyájunk anyja vagy,  
oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj! Ámen. 

 

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

Szentírási történetek: 

1. A világ és az ember teremtése 
2. A bűnbeesés története 
3. Jézus születése 
4. Jézus 12 éves korában elveszik a templomban 
5. Jézus 30 évesen megkeresztelkedik, 12 apostolt gyűjt maga köré, tanítani kezd 
6. Jézus első csodája: a kánai menyegző története 
7. A csodálatos halfogás és a kenyérszaporítás története 
8. Zakeus története 
9. A tíz leprás meggyógyítása 
10. Lázár feltámasztása 
11. Jairus lányának feltámasztása 
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12. Példabeszéd a tékozló fiúról 
13. Példabeszéd az elveszett bárányról 
14. Jézus szenvedéstörténete 
15. Jézus feltámadása, mennybemenetele 

 


