
Evangélikusok vagyunk
Erős vár a mi Istenünk!



Luther Márton

 A protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész és reformátor

 Német nemzetiségű

 Az Erfurti Egyetemen tanult jogot apja kívánságára

 Ágoston-rendi szerzetesként lett  teológus és professzor 

 Szerzetes létéhez eme történet tartozik:

 Luther élete 1505. július 2-án gyökeres fordulatot vett. 

 Éppen Erfurtba utazott otthonról, amikor borzalmas viharba került. 
Néhány órai járásra volt csak Erfurttól, mikor közvetlen közelében 
földbe csapot egy villám. A légnyomástól földhöz vágódott és 
halálfélelmében Szent Annához kiáltott: "szerzetes akarok lenni!". 
Apja heves tiltakozása és fenyegetése ellenére is megtartotta 
fogadalmát: július 17-én belépett az erfurti Ágoston rendi Fekete 
kolostorba, és szerzetessé lett.



A reformáció

 A 15-16. században egyre többet követelt a 
katolikus egyház.

 Luther fel akarta hívni a figyelmet az egyházban 
lévő „hibákra”,ezért fogalmazta meg a 95 pontból 
álló tételét,melyet a wittenbergi vártemplom 
kapujára 1517. október 31-én szegezett ki. Egyre 
inkább eltávolodott a római katolikus vallástól. 
Ulrich Zwinglivel és Kálvin Jánossal független 
vallási mozgalmat indítottak. Nem értettek egyet 
a papság szabályaival , ezért tiltakoztak ellene. 
Protestánsoknak nevezték magukat. A 
reformáció után több protestáns egyház is 
alakult, legelterjedtebbek az evangélikus és a 
református egyház.



Az evangélikus egyház jelképe

 Luther-rózsa
 Melyet felesége, Bóra Katalin hímzett neki 

meglepetésként. Luthernak ez annyira 
tetszett, hogy ezentúl ezzel a jellel 
hitelesítette okmányait. Végül ez lett az 
evangélikus vallás jele is.



Szentségek, Szentháromság

 Két szentséget tartunk fenn az evangélikus egyházban 
,az egyik a keresztség a másik az úrvacsora. Három 
közös dolog van bennük:

 Mindkettőt Jézus rendelte el.

 Mindkettőhöz az üdvösség ígérete kapcsolódik.

 Mindkettőnek van valami külső jele, a keresztségnél pl.: 
a víz.

 Szentháromságba tartozik az Atya , a Fiú és a Szentlélek. 
Egyenlő rangúak,azonban mégis teljesen különböznek. 
Jelképeik :



Biblia
 A Biblia az a könyv mely Isten igéjét tartalmazza ahogyan azt 

az apostolok és a próféták hirdették.

 A Biblia 66 könyvből áll. Ezen belül 2 részre osztjuk, az 
Ószövetségre és az Újszövetségre. 

 Az Ószövetség arról szól, hogy Isten megteremtette a világot 
megígérte a megváltót a bűnbeesett embereknek és 
előkészítette eljövetelét Izrael népének történetében. 39 
könyvből áll.

 Az Újszövetség arról szól, hogy Isten Jézus Krisztus személyében 
elküldte a megígért Megváltót és általa üdvösséget szerzett 
minden embernek. 27 könyvből áll.



Tízparancsolat
 A Tízparancsolat az evangélikus törvények rövid összefoglalása.
 Ezekből a törvényekből ismerhetjük fel bűneinket.

 1. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! 
 2. Ne vedd hiába Istened nevét!
 3. Szenteld meg az ünnepnapot!
 4. Tiszteld atyádat és anyádat!
 5. Ne ölj! 
 6. Ne paráználkodj! 
 7. Ne lopj!
 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 
 9. Ne kívánd felebarátod házát! 
 10. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát!

 Az első három az Úrral kapcsolatos, a többi pedig embertársainkkal.



A konfirmációnkról
 A szó jelentése: megerősítés

 Azért készülünk a konfirmációra, mert 
megvagyunk keresztelve és az úrvacsorával az 
élők közösségébe szeretnénk lépni. 

 Számunkra azért is fontos a konfirmáció, mert ez 
egy újabb lépcső a hitünk vallásában.

 Rokonaink konfirmációja láttán mi is fontosnak 
találjuk.



Emlékeink
 A Kőszegi Evangélikus Templomban kezdődött vallásunk kezdete a 

megkeresztelkedésünkkel. 

 Részt vettünk egyházi programokon is, például a bibliai játszóházban.

 Országos hittanversenyen is részt vettünk, jó helyezést értünk el.

 Sok vidám dalt tanultunk.



Köszönjük a figyelmet!
 Készítette: 

 Szabó Jázmin és Baráth Boglárka
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