


A SZENTÍRÁS 

 A hit és az erkölcs területén általános mércének 
tekinthető

 Más néven Biblia, az a könyv amely Isten igéjét 
tartalmazza úgy ahogy azt a próféták és az 
apostolok hirdették.

 Az igehirdetés forrása.

 Két részből áll: az Ószövetségből (Ótestamentum) 
és az Újszövetségből (Újtestamentum)

 Összesen 66 könyvet tartalmaz (39 Ószövetség, 27 
Újszövetség)



 Isten igéjében szól hozzánk.

 Isten igéje a törvényt és az evangéliumot 
tartalmazza.

 Isten igéjét Jézus Krisztusról szóló 
igehirdetésben hallhatjuk.

 Ezen igehirdetés forrása a Biblia.



 Isten megteremtette a világot majd 
megígérte a Megváltót az embereknek

 A próféták voltak Isten választott 
emberei akik hirdették Isten akaratát és 
megjövendölték Jézus Krisztus 
eljövetelét

 39 könyvből áll és 3 nagy részre osztható: 
történeti, tanítói, prófétai

 4 nagy és 12 kis próféta



 Isten Jézus Krisztus személyében elhozta a 
megígért megváltót és általa üdvösséget 
szerzett minden ember.

 Az apostolok voltak azok akik a Megváltó 
eljöveteléről tanúskodtak.

 27 könyvet tartalmaz amelyet hasonlóan az 
Ószövetséghez három részre lehet osztani: 
történeti, tanítói, prófétai.

 Négy evangélista: Máté, Márk, Lukács, János.

 Evangéliumok közül Máté Márk Lukács 
szinoptikus, vagyis együtt látók.



 Atya, Fiú, Szentlélek

 A Szentháromságban való hitünket az ősi apostoli 
hitvallásban valljuk meg.

 Istent nevezhetjük az Atyának aki megteremtette a világot 
elküldte nekünk egyszülött fiát és még most is vigyázz ránk.

 Jézus Krisztus nevezhetjük a Fiúnak, aki valóságos Isten és 
valóságos ember ő a mi megváltónk aki megszabadított 
minket a bűn és a halál uralmából.

 Az Atyának és a Fiúnak a lelkét nevezhetjük Szentléleknek 
aki közösséget teremt köztem és Jézus Krisztus között és a 
benne hívők között.



 Két szentségünk van:

-Keresztség

-Úrvacsora

 Az egyház feladata, hogy kiszolgáltassa ezeket a 
szentségeket.

 Jézus Krisztus maga rendelte el ezeket a 
szentségeket.

 Kegyelem látható jelei amelyeket a hittel ragadunk 
meg.



 Amikor megkeresztelnek akkor Jézus 
Krisztus gyermekévé fogad minket.

 Isten a keresztség által bűnbocsánatot, 
életet és üdvösséget ad.

 A keresztség Isten igéjével együtt 
használt víz.

 Isten munkája.



 Ez a szent vacsora Jézus Krisztus 
valóságos teste és valóságos vére 
kenyérben és borban.

 Az úrvacsorában életet és üdvösséget 
kapunk.

 Az úrvacsora vételre önvizsgálattal és 
gyónással készülhetünk.



 Az evangélikus egyház legfontosabb alakja Luther Márton 
akinek a reformációt is köszönhetjük, 1517 október 31.-én 
kifüggesztette a 95 tételt a wittenbergi vár templom 
kapujára. Ezt vehetjük a reformáció kezdetének

 A Biblia két legfontosabb magyar fordítója Sylvester János 
akinek az újszövetség fordítását köszönhetjük és Károli 
Gáspár akinek a teljes Biblia fordítását köszönhetjük.

 Főbb különbségeink a többi egyháztól:

-Kisebb díszítettségünk mint a katolikus egyháznak azonban 
díszesebbek vagyunk a református egyháznál

-A vasárnapi alkalmakat istentiszteletnek nevezzük

-Felekezetünk köszönése: „Erős vár a mi Istenünk”



 Kötelességünk megtartani Isten és Jézus 
Krisztus parancsolatait és kötelességünk 
tiszta szívből követnünk őket és bíznunk 
bennük, illetve büszkék vagyunk arra, 
hogy egy olyan egyház tagjai lehetünk 
amely Luther Mártontól kezdve kiáll az 
érdekeiért és ezt jó részt nem 
erőszakosan hanem a szó erejével teszi.
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