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Számomra a hit....
-vallásosság:hiszek Istenben,a mindenható Atyában

-bízni és megbízhatónak lenni

-igazat mondani és igaznak lenni

-bűnbánónak lenni és megbocsátani

-elfogani és szeretni

-a hit számomra az,hogy

Isten szeret!



Evangélikusok vagyunk...
-vallásunk a reformáció által jött létre
-egyházunkat Jézus Krisztus alapította és Luther 
Márton reformálta meg;1517.október 31.-én 95 
pontos tételével

-Luther és az Ágostai hitvallás tanait követjük

-szent könyvünk a Biblia

-a tanítás forrása a Szentírás,az Apostoli hitvallás 
és a Kis káté
-gyülekezetünk lelkésze istentiszteleteken szól 
hozzánk



Gyülekezetünk a Kőszegi Evangélikus Egyházközség

-lelkészeink Baranyayné Rohn 
Erzsébet és Baranyay Csaba

-a Nyugati Egyházkerület tagjai 
vagyunk

-templomunk 1783-ban épült; 
tornya és harangja külön 
építmény

-van gyülekezeti házunk is, mely 
a különböző korosztályú 
köreink,csoportjaink kedvelt 
találkozóhelye



Engem Isten teremtett...

-ezért Istené vagyok

-a maga képmására teremtett

-a gyermekévé fogadott

-gondot visel a világról;kezében tartja a sorsomat

-bízhatok benne,nem kell aggódnom



Isten szól hozzánk...
-mert szeret
-mert megtérésre hív

-mert azt akarja,hogy mindig visszatérjek 
hozzá

-mert megmutatja 
akaratát,engedetlenségemet,és 
tehetetlenségemet

-törvénye a Tízparancsolat



Meg vagyok keresztelve...
-Isten gyermekévé fogadott

-a keresztség által megtisztított a bűntől

-életet és üdvösséget adott nekem

-a keresztség arra kötelez,hogy 
higgyek az Úrban



Imádság...
-beszélhetek Istennel

-ne csak magunkra,másokra is gondoljunk

-bárhol lehet imádkozni,szavak nélkül is

-hálát adunk adományaiért,dicsérjük Őt és 
magasztaljuk szent nevét

-az Úrtól tanult imádságunk a Miatyánk



A Szentháromság...

Atya:mindenható Isten,mennynek és földnek 
Teremtője

Fiú:Jézus Krisztus,a mi Urunk és Megváltónk

Szentlélek:egyenlő az Atyával és a Fiúval, a 
Szentháromság harmadik személye



Konfirmáció
A keresztségi szövetség hitbéli megerősítése

Hálát adok 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 keresztyén 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.
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