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Melyik szakra jelentkezik? (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!)
Hittanár (osztatlan, szakpáros tanárképzésben)
Teológia
KLM
Részismereti teológia
Az alábbi, 25 kérdésből álló, feleletválasztós teszt CSAK MINTÁUL SZOLGÁL a felvételi
során kitöltendő, 50 kérdésből álló feladatsorhoz.
A felvételi alkalmával az 50 kérdés megválaszolására 90 perc áll a jelentkezők
rendelkezésére.
Csak egy válasz betűjelét karikázza be! Több bekarikázott válasz, vagy javított, áthúzott
jelölés esetén a válasz érvénytelen.
Bibliaismeret (Márk evangéliuma)
1. Hány kísértést nevez meg Márk evangéliuma Jézus pusztai tartózkodása során?
a) Egyet.
b) Hármat.
c) Csak annyit mond, hogy a sátán kísértette.
2. Meddig vezeti vissza Márk Jézus családfáját?
a) Nem közöl családfát.
b) Ábrahámig.
c) Ádámig.
3. Hány éves lehetett a zsinagógai elöljáró, Jairus feltámasztott leánya?
a) A történet nem számol be róla.
b) A történet nem számol be róla, de ha még az atyai háznál volt otthon, akkor nem volt
nagykorú, feltehetőleg legfeljebb 17 éves lehetett.
c) Körülbelül 12 éves lehetett.
4. Miről beszél Jézus Péter hitvallása („Te vagy a Krisztus.”) után?
a) Arról, hogy Illésnek el kell jönnie.
b) Parancsot adott, hogy erről ne beszéljenek senkinek.
c) Arról, hogy ez a mennyei Atya kinyilatkoztatása, és Péter a kőszikla, amelyre az
egyházat építeni fogja.
5. Hány kenyérszaporításról számol be Márk evangélista?
a) Egyről.
b) Kettőről.
c) Márknál nem szerepel kenyérszaporítás. Amit az átváltozott kenyér csodájáról a
szerző közölni akar, azt az utolsó vacsorán mondja el tanítványainak Jézus.

6. Melyik csodaelbeszélés szerepel csak Márk evangéliumában?
a) A betszaidai vak meggyógyítása, aki először az embereket a járkáló fához
hasonlónak látja.
b) A jerikói vak meggyógyítása, aki Dávid Fiának nevezi Jézust.
c) A születéstől fogva vak meggyógyítása, akit Jézus a Siloe vizéhez küld.
7. Mit mond a távozó, mennybe menő Jézus tanítványainak, mivel bízza meg őket?
a) Elküldi őket, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek.
b) Megbízza őket, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe és várják az Atya ajándékát, a
Szentlelket.
c) Megbízza őket, hogy tanítsák Jézus tanításait és kereszteljenek az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében.
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Dogmatika és alapvető hittan
8. Felismerhető-e Isten a természetes ész fényénél?
a) Nem, csak a kinyilatkoztatás által.
b) Igen, de belső tulajdonságait csak a kinyilatkoztatás által ismerjük.
c) Igen, teljesen megismerhető.
9. Mit jelent az Egyház hármas küldetése?
a) Egy, szent, katolikus mivoltát.
b) Prófétai, papi, királyi jellegét.
c) A püspök, pap, diakónus feladatát.
10. Mit tanítottak a nesztoriánus eretnekek?
a) Hogy Krisztus két személy: Mária fia és az örök Atya fia.
b) Hogy Krisztusnak csak egy természete van, az isteni természet.
c) Hogy Krisztusban csak egy akarat van, az isteni akarat.
11. Ugyanazt jelenti-e az ősbűn és az áteredő bűn kifejezés?
a) Nem.
b) Igen.
12. Mit jelent a segítő kegyelem (gratia actualis)?
a) Maradandó állapotot, ami lehetővé teszi, hogy Isten fiaihoz méltó módon éljünk.
b) Alkalmi indításokat a jóra.
c) A Szentlélek különleges kegyelmi ajándékait.
13. A szentségi jelnek van anyagi mozzanata.
a) Igen.
b) Nem.
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14. A Mária-tisztelet lényege az imádás.
a) Igaz.
b) Hamis.
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Erkölcstan
15. Mi az etika?
a) Jézus erkölcsi tanításának foglalata.
b) Illemtan.
c) A józan észre támaszkodó, ún. természetes erkölccsel foglakozó tudomány.
16. Melyek a teológiai erények?
a) hit, remény, szeretet
b) vallásosság, alázat, jótékonyság
c) okosság, igazságosság, mértékletesség, lelki erősség
17. Mi az az idegen bűn?
a) Amit idegen szakmában követek el, pl. szakácsként operálok.
b) Amikor idegen vallásba tagozódom, pl. buddhista leszek.
c) Amikor más bűnében részt veszek, pl. tanácsot adok zárfeltörésre.
18. Dönthet-e valaki keresztényként úgy, hogy egy fájdalmas és/vagy nagyon kockázatos
műtétet elutasít?
a) Ha csak így maradhat életben, akkor nem, mert ezzel eutanáziát követne el.
b) Igen, mert az egészség ésszerű gondozása kötelesség, de az életre elviselhetetlen
terhet jelentő kezelés elfogadása nem.
c) Ha csak így maradhat életben, akkor nem, mert ezzel öngyilkosságot követne el.
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Egyháztörténet
19. Kik tartoztak a keresztényüldöző császárok közé?
a) Augustus, Tiberius, Caligula.
b) Vespasianus, Domitianus, Commodus.
c) Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius.
20. Mi volt a milánói rendelet jelentősége?
a) Nagy Konstantin császár új, módszeres keresztényüldözést rendelt el.
b) Nagy Konstantin császár 313-ban adta ki, szabad vallásgyakorlást biztosítva a
keresztényeknek (vasárnap szabadnap, püspököknek bíráskodási jog, klérusnak
adómentesség).
c) Nagy Konstantin császár 313-ban adta ki, mellyel a kereszténységet államvallássá
tette.
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21. A következők közül melyik NEM volt az I. Vatikáni Zsinat (1869–1870) pápaságra
vonatkozó tétele?
a) Isten az egész Egyházra kiterjedő primátust Szent Péter apostolnak ígérte és adta
meg, és az egész Egyház látható fejévé tette.
b) A zsinat a pápára hagyja a Szentírás (Vulgata) hiteles kiadását, a tiltott könyvek
jegyzékét (Index) és a liturgikus könyvek reformját (Breviarium Romanum, Missale
Romanum).
c) A római pápa hatalma törés nélkül megy vissza szent Péterig.
d) Ha a pápa hit és erkölcs dolgában ex cathedra nyilatkozik, akkor tévedhetetlen
(infallibilis). A pápa ilyen határozatai önmagukban megmásíthatatlanok.
e) A pápa hatalma rendes és közvetlen az összes és egyes egyházak fölött, az összes
pásztorok és hívek fölött.
22. A II. Vatikáni Zsinatot (1962–1965) követően VI. Pál pápa 1968-ban körlevelet adott ki
az emberi élet méltóságát és a házasság tisztaságát illetően. Mi ennek a dokumentumnak a
címe?
a) Lumen gentium
b) Dignitatis humanae
c) Gaudium et spes
d) Humanae vitae
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23. Hogy nevezik az Egyház hivatalos imádságát?
a) Litánia.
b) Zsolozsma.
c) Rózsafüzér.
24. Az alábbiak közül melyik főünnep?
a) Szűz Mária Istenanyasága – jan. 1.
b) Szenteste – dec. 24.
c) Urunk színeváltozása – aug. 6.
25. Mi a húsvéti idő?
a) A húsvétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó ötven nap.
b) A hamvazószerdától virágvasárnapig tartó negyven nap.
c) A nagycsütörtöktől húsvétvasárnapig tartó időszak.
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