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Evangélikusok vagyunk

• Evangélikusként vagyunk megkeresztelve

• Evangélikus istentiszteletre járunk

• Idősebbekkel találkozhatunk (Szeretetotthon lakói)

• Luther tanításait is követjük

• Szeretnénk konfirmálni, és jobban megismerni evangélikus egyházunk 
tanítását.

Luther Márton



Luther Márton

• Született: Eisleben, 1483.november.11.

• Születési neve: Martin Luder.

• Beosztás: Egyetemi oktató.

• Szülei: Apja: Hans Luder, Anyja: Margarethe Lindemann.

• Tanulmányi:1488 és 1497 között a mansfeldi városi iskola tanulója 
volt, majd utána egy évig a magdeburgi dómiskolát látogatta.

• 1498-ban szülei az eisenachi ferencesekhez küldték.

• Az 1501 és 1505 közötti években Türingiában, az Erfurti
Egyetemen tanult, tanulmányai a latin nyelv és 
nyelvtan, retorika, logika, fizika és metafizika illetve a zene, 
matematika geometria és csillagászat tárgyakra terjedtek ki.



Luther Márton Albert püspöknek írt levele

• 1516–17-ben Albert mainzi érsek búcsú cédulák segítségével próbálta 
összegyűjteni a szükséges források ráeső részét a római Szent Péter 
bazilika felépítéséhez, illetve saját adósságai kifizetéséhez.

• 1517. október 31-én Luther levelet írt Albert püspöknek, amelyben 
tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen. A levélhez csatolta a 
búcsúcédulák erejét és hatékonyságát kétségbe vonó vitairatát is.



Evangélikus vallást követők száma

• Evangélikusok minden kontinensen élnek (Számuk:73-74 millió)

• Legtöbben Európában élnek: 

• Németország 11 és félmillió.

• Svédországban: kicsivel több mint 6millió.

• Finnország: közel 4 millió.

• Magyarország: 215 ezer.



Egyházunk tanításai a Szentírásról

• Egyházunk mindenkori tanításának alapja: Isten igéje. Isten igéjét a 
Szentírásban olvashatjuk.

• Megismerjük a Bibliából Isten törvényeit és evangéliumát.

• A Szentírás alapján győződhetünk meg egyházunk tanításának 
igazságáról, hogy megállhassunk az igaz hitben, és másokat is 
elvezethessünk hozzá. Isten Igéje alapján tudunk különbséget tenni 
igaz és téves tanítás között. Az egyház tanítása Krisztust és Igéjét 
hirdeti.



Szentháromság

• Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egysége. Az Atya önmagától van, a Fiú 
az Atyától született, a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól 
származik.

• A 4. század, a Niceai hitvallás kihirdetésétől kezdve rendszerint az 
„Egy Isten, három személy” kifejezést értjük Szentháromság alatt.

• XVI. Benedek pápa így fogalmazta meg a Szentháromság 
lényegét: Az örök Atya irántunk való szeretetében elküldte saját Fiát 
hozzánk, és a Szentlelket ajándékozta nekünk.



Szentségek

Evangélikus egyházban csak két elismert szentség van: 

-A keresztség: amelyben Isten gyermekévé fogadja az embert, 
megtisztít a bűntől és új életet ad.

- és az úrvacsora: amelyben Istentől életet és üdvösséget kapunk.



Evangélikus templom díszítése

Templomaink többnyire kevéssé díszítettek. Talán azért, mert nem a templom, hanem Isten 

igéjének pompája fontosabb. 

Luther 95 pontjában megfogalmazta, hogy a papok jobban tennék,  ha nem a pénzzel, hanem 

a Szentírással foglalkoznának.



Híres magyar  evangélikusok napjainkban

Vida Máté: Magyar labdarugó Szente Vajk: Színész, rendezőGryllus Dorka: színész



• Johann Sebastian Bach

• Kossuth Lajos 

• Selma Lagerlöf

• Petőfi Sándor

• Mikszáth Kálmán

• Albert Schweitzer

• Tessedik Sámuel

Híres Evangélikusok



Köszönjük a

figyelmet!


