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5. Luther Márton • Útkeresés

1. Erről a régi könyvlapról kikopott néhány szó. Keresd meg, melyik szó hová való!

95, Biblia, dolgozott, fenyegetőztek, gondot, iskolába, Isten, kapujára, kolostorban, szerzetes, 
szigorúan, tanított, Újszövetséget, várban, viharba 

Több mint 500 évvel ezelőtt német földön született egy kisfiú. Szülei 
 nevelték. Édesapja bányászat-

ból élt, keményen , s megfogad-
ta, hogy fiának nem kell ezt a nehéz munkát 
végeznie, mert taníttatni fogja. Mártonról 
hamar kiderült, hogy gyors észjárású, szor-

galmas gyerek. Így a szülei  járatták, majd 
egyetemre adták, hogy gazdag és elismert jogász legyen. 

Egyetemi évei alatt azonban teljesen megváltozott az élete. 
Egy nap hatalmas  került, s nagyon megrémült. Imádkozni és fogadkozni kez-
dett: ha megmenekül a viharból,  lesz. Ígéretét megtartotta, és kolostor-

ba vonult. Szülei nagyon csalódottak voltak, mert nem ilyen 
életet képzeltek el a gyermeküknek. Márton a  
nagyon sokat tanult, igyekezett minden szabályt pontosan 
betartani. Valami azonban nem hagyta nyugodni a lelkét.

Wittenbergbe került, ahol  és prédikált. Itt 
ismerte fel, hogy  kegyelmes, és ha Jézusban hi-
szünk, az életünk teljes lesz. Azt is észrevette, hogy az em-
berek nem Jézushoz ragaszkodnak, nem a  

tanítását követik.  tételben leírta, hogy min kellene változtatniuk, majd ki-
szögezte a vártemplom , hogy beszélgessenek, vitázzanak róla. Az egyház 
vezetői nem értették meg Luthert, és büntetéssel, átokkal 

. Luther azonban kitartott, nem hátrált meg.
Isten  viselt róla akkor is, amikor üldözték. 

Mielőtt ellenségei kezébe kerülhetett volna, Bölcs Frigyes fe-
jedelem elraboltatta Luthert. Egy  élt, ahol so-
kat dolgozott. Az  németre fordította, így 
a Jézusról szóló örömhírt mindenki elolvashatta. 

2. Írd a megfelelő jeleket az állítások mellé!
: Az állítás igaz Lutherre
: Az állítás nem igaz Lutherre

Apja bányász volt.

A viharban megfogadta, hogy jogász lesz.

Szerzetesként kolostorban élt.

Az egyház vezetői egyetértettek gondolataival.

3. Az egyháznak meg kell újulnia, vissza kell térnie az evangélium tanításához.

Ezt a megújulást nevezzük úgy, hogy .

Kösd össze az ajtókat a papírokkal, és megtudod a megoldást!

4. Mikor kezdődött ez a folyamat? Megtudod, ha kiszínezed a     -tel jelölt részeket!

Apja nagyon örült, hogy fia egyházi pályára lépett.

Németre fordította az Újszövetséget.

Elrabolták, s így megmentették az életét.

A tételeit az egyetem kapujára tűzte.


