
REFORMÁCIÓ



A reformáció 
négy 

alapigazsága:



Egyedül hit által!

SOLA FIDE



Egyedül 

kegyelemből!

SOLA GRATIA



Egyedül a 

Szentírás!

SOLA SCRIPTURA



Egyedül 

Krisztus!

SOLUS CHRISTUS



A reformáció három fő 
vezéralakja:

1. Luther Márton

2. Kálvin János

3. Zwingli Ulrik



A reformáció elindítója 
Luther Márton volt.



1483. november 11-én 
született 

Németországban

a thüringiai Eislebenben



Egyszer egy erdőn ment 
keresztül, ahol viharba 

került.

Megfogadta, hogy ha túléli 
a vihart, szerzetes lesz.



Fogadalmához híven 
Erfurtban lett 

ágoston rendi szerzetes.



A wittenbergi egyetemen 
tanított.



Johann Tetzel domonkosrendi 
szerzetes bűnbocsátó 

cédulákat árult.

Ez indította Luthert arra, hogy 
megfogalmazza tételeit.



1517. október 31-én szögezte 
ki 95 tételét a wittenbergi 

vártemplom kapujára



A wormsi birodalmi 
gyűlésen mondta el ezt a 

híres mondatot:

„Itt állok, másként nem 
tehetek.”



Bölcs Frigyes az átokkal 
sújtott Luthert Wartburg 

várába menekítette.



Luther Wartburg várában 
lefordította német nyelvre 

az Újszövetséget.



Luther a tételeinek 
visszavonását követelő 

X.Leó pápa által írt bullát 
nyilvánosan elégette.



1525-ben vette feleségül 
Bora Katalint. 

6 gyermekük született.



Luther 1546-ban, 63 éves 
korában halt meg.



Kálvin János a 
franciaországi Noyonban 

született 1509. július 10-én



Miután Párizsban a 
reformáció követője lett

el kellett menekülnie

barátai egy pokrócokból 
font kötélen eresztették le 

szobája ablakából



Kálvin fő műve:

INSTITUTIO

A keresztyén vallás 
rendszere

(A svájci Bázelben írta.)



Az Institutio-t magyar 
nyelvre

Szenci Molnár Albert 
fordította le.



Farel Vilmos 
kérésére 

elvállalta, hogy

Genfben legyen lelkész



Genfben Kálvin 
megszervezte az 

egyháztanácsot más néven 
a konzisztóriumot,

ami 12 választott 
presbiterből 

és a
lelkészekből állt.



Genfből 2 évi szolgálat után 
el kellett mennie.

De amikor  3 év múlva 
követek által visszahívták, 
visszatért, és haláláig ott 

volt lelkész.



Kálvin jelmondata ez volt:

Szívemet égő áldozatul az 
Úrnak szentelem.



Kálvin felesége:

Idelette de Bure volt



Kálvin János 1564. 
május 27-én halt meg.



Svájc 
reformátora

Zwingli 
Ulrik volt 



Zwingli fő műve:

Kommentár az igaz és 
hamis vallásról.



1519-től haláláig Zürichben 
volt lelkész



1531. október 11-én a 
kappeli ütközetben halt meg



Egyedül Istené 

a dicsőség!

SOLI DEO GLORIA!

A reformációért is:



A ppt-t a Titus Hitéleti Alapítvány készítette

Elérhetőség és 
webbolt, ahol 
Reformáció 

társasjáték és 
megvásárolható : 
www.titus.hu


