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Luther Márton
• Az evangélikus kereszténység megalakulása Luther Mártonhoz köthető, 

aki 1517. október 31-én kifüggesztette híres 95 pontját a wittenbergi 
vártemplom kapujára, amelyben számos kritikát fogalmazott meg a 
katolikus egyházzal és a pápasággal szemben. 

• Fontos megjegyezni, hogy Luther Mártonnak nem állt szándékában az 
egyházszakadás előidézése, csupán reformot szeretett volna, de a 
katolikus egyház képtelen volt erre a megújulásra: végül is ez vezetett az 
egyházszakadáshoz és a protestantizmus megindulásához.

• 1517 és 1520 között Luther a katolikus egyház elleni kritikáit 
könyvekben és röpiratokban valamint a szószéken terjesztette. Eszméit 
több teológus támogatta, így sok követőre talált a társadalom minden 
rétegéből. 

• A parasztok népi hősnek tekintették, a lovagok felesküdtek a védelmére.
• Ő volt az első aki német nyelvre lefordította a Bibliát.



A Biblia • ógörög eredetű szó

• Jelentése: könyvek

• A Biblia az a könyv, mely Isten igéjét tartalmazza, 
ahogyan azt a proféták valamint az apostolok 
hirdették.

• A Biblia az igehirdetés forrása

• két részből áll: Ószövetségből és Újszövetségből.
• Az Ószövetség arról szól, hogy Isten 

megteremtette a világot, majd megigérte a 
Megváltót a bűnbe esett embereknek, és 
előkészítette eljövetelét Izrael népének 
történetében.

• Az Újszövetség arról szól, hogy Isten Jézus Krisztus 
személyében elküldte a megigért Megváltót, és 
általa üdvösséget szerzett minden embernek.

• A biblia 3 fő csoportra osztható: történeti, tanítói 
és prófétai könyvekre.



Tízparancsolat
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!

• Isten a Tízparancsolatot először Izrael népének adta 
mózes által a Sínai hegyen.

• Jézus 2 nagy parancsolatban foglalja össze a Tíz 
parancsolatot: "Szeresd az Urat a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és telejs elmédből." Ez az első 
és nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez: 
"Szeresd felebarátodat, mint magadat.„



Jézus Krisztus 

• Isten úgy segített rajtunk, hogy egy Fiát küldte le 
hozzánk: a Megváltót; Jézus Krisztust

• Jézus valóságos Isten létére emberré lett. 
Nem önmagának élt, hanem halálra adta 
magát értünk. Elszenvedte helyettünk bűneink 
büntetését a kereszten, a feltámadásával 
legyőzte a bűn és a halál hatalmát

• Jézus valóságos ember és valóságos Isten.
• Krisztus a bűn és a halál uralmától váltott meg 

minket és így adott új életet.



Evangélium

Görög eredetű szó
Jelentés: jó hír, öröm hír
Az evangélium rövid összefoglalása ez 
az ige: ˝Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.˝



Keresztség
Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. - Milyen döntő és békét 
adó hír ez!

Menjetek el tehát,– menjetek, és ne üljetek, ne várjátok, hogy majd csak 
megmozdulnak a harangszóra! 

…tegyetek tanítvánnyá minden népet, – mindet… Jézusban, Jézus által nincs 
kizárólagosság. Az egyház feladata nem a „gyülekezetépítés”, hanem a népek 
megtérítése –

…megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,– nem 
varázsigéről van szó, hanem Lélekről, igazságról, valóságról: bemerítve, 
bevezetve, beavatva őket a háromságos szent Isten lényébe, közösségébe –

…tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; – a tan 
és az élet egysége ez; követés –

…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.– Milyen fontos 
ezt tudnunk ma is, a helyi és globális veszélyek, kísértések, bűnök világában.

• A keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatával elrendelt, és 
Isten igéjével együtt használt víz. 

• A keresztség által Isten bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad.



Hitvallás

• A konfirmációi istentiszteleten megvallom hitemet. A gyülekezet Isten 
Szentlélekéért könyörög. A lelkész a nevünkön szólít, kezét fejünkre teszi, 
megáld bennünket Isten igéjével. Ezután úrvacsorát veszünk.

• Hogyan vallom meg a hitemet?
Hálát adok az Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a Keresztség 
által gyermekévé fogadott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és 
Megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az 
evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel 
ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen 
harcoljak, a szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak mindhalálig. 
Ámen.



Konfirmáció

• A konfirmáció latin szó. Jelentése: megerősítés
• Konfirmandusok: akik a konfirmációra készülnek

• A konfirmációnak két része van: a konfirmációi 
vizsga  és a konfirmációi istentisztelet

• Azért készülök konfirmációra, mert meg vagyok 
keresztelve.

• Ez arra kötelez, hogy megismerjem evangélikus 
egyházunk tanítását, megvalljam hitemet szóval és 
cselekedettel, és az úrvacsorával élők közösségébe 
lépjek.



gyülekezetünk

Gyülekezetünk parókus lelkészei: Baranyayné
Rohn Erzsébeth, Baranyay Csaba
Gyülekezetünk felügyelője: Marton András
Gyülekezetünk kántora: Szász Judit
Gyülekezetünk hitoktatója: Kutschi Renáta
Szeretetotthon: Freyler Ernőné
-Véleményünk szerint nagy jó, összetartó 
gyülekezetünk van-



templomunk

• Részei: oltár, keresztelőkút, 
szószék, padok, orgona, 
zongora

• Templomunk felszentelésének 
időpontja: 1783 november 30.



Köszönjük a 
figyelmet!
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