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A török veszedelem, amely 1526. augusztus 29, a vesztes mohácsi csata óta Magyaror-
szág egyedi sorstragédiája lett, egyben a 16. századi európai politikatörténet egyik legna-
gyobb kihívása is volt. A középkori egyensúlyi berendezkedés után nyugaton a Habsburg 
dinasztia igyekezett hatalmát minden áron kiterjeszteni az egész kontinensre, keletről 
ugyanakkor az oszmán fenyegetés nehezedett Európára. A Habsburgok állandó háborúi 
lekötötték a katonai és gazdasági erőket, miközben az ő meggyengítésükre – nevezetesen 
Bécs elfoglalása érdekében – a franciák még a törökkel is szövetségre léptek. Amikor 
tehát hazánk történelmi katasztrófájára gondolunk, már abban az időben is más régiók, 
nagyhatalmi praktikák szövevényében kell azt látnunk. 
Éppen így igaz az is, hogy Luthert – ellentétben a magyarországi reformátorokkal – job-
ban izgatta a török kérdés német földön tapasztalható politikai és vallási vetülete és nagy-
ságrendje, mint a konkrét magyar összeomlás.  Már 1518-ban hozzáfűzte a 95 tétel ma-
gyarázatához, hogy a török Isten büntető eszköze az elfajzott kereszténységen, s ezért 
ellene mindenekelőtt bűneinkből való megtéréssel és igaz imádsággal küzdhetünk – hi-
szen miként is venné le rólunk különben ezt a büntetést? A Luthert kiközösítő átokbulla 
ezzel szemben azzal vádolta meg, hogy megtiltotta a törökök elleni háborút. Ezt aztán ő 
számos alkalommal cáfolta, miszerint a keresztény egyház kötelessége ebben a helyzet-
ben az Isten haragját kiváltó bűnök felszámolása, míg a harc sokkal inkább az uralkodók 
és fejedelmek kötelessége: „Nem azért állítottam ezt a tételt, hogy a török ellen nem kell 
harcolni… hanem hogy nekünk előbb meg kell javulnunk és Istent ki kell engesztel-
nünk.” 
Az 1520-as évek közepétől – miután egyre konkrétabb és véresebb fenyegetést jelentett a 
török – Luther is egyre határozottabban támogatta a muszlim-oszmán birodalom támadá-
saival szembeni fellépést: aki a török ellen küzd, „amennyiben az háborút kezd” (!), ezt 
keresztény kötelességként teheti. Számtalan, törökkel foglalkozó írása sorába illeszked-
nek azok az iratok és énekek is, amelyeket a magyarországi veszedelem kapcsán szerzett 
– például énekeskönyvünk 255-ös éneke, amely ma, szelídített szövegében már nem kér 
romlást a pápára és törökre, mint eredetileg… 

Dr. Korányi András 
 
 
 
 

LUTHER MŰVEI - 8. 
Luther a török veszedelemről 

Érdeklődőknek ajánljuk:  

Sólyom Jenő: Luther és Magyarország – Magyar Luther Könyvek, 4. kötet (1996) 
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NYITOTT BIBLIA 
 

 Július elején TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA  mottóval 
került megrendezésre a Budapesti Tüske Csarnokban  

a KÖZÉP-EURÓPAI KERESZTYÉN  TALÁLKOZÓ.  
 

„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? 
Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” Mt 5,13 

A találkozó célja az volt, hogy élessze a megfáradt, ízét vesztett európai keresz-
tyén egyházak felelősségét és küldetéstudatát. A minden vallást és ideológiát 
kritikátlanul toleráló keresztyénség a lényegét veszti el, ha elhallgatja a meg-
váltás evangéliumát: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embe-
reknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” ApCsel 4,12 

 
Havi igénkben Jézus a sót a békesség fogalmával kapcsolja össze:  

„ Jó a só, de ha ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét?  
Legyen bennetek só és éljetek békességben egymással!” 

A keresztyének csak úgy tölthetik be küldetésüket, csak úgy tudnak hatni a vi-
lágra, melyben élnek, ha őket is betölti Krisztus evangéliuma.  

A só íze az a békesség, amit csak Jézus adhat:  
„Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ” 

A világot irányító hatalmak, érdekközösségek, pénzemberek és ideológusok 
Krisztus nélkül formálják az emberiség jövőjét. A globalizmus szakácsai válo-
gatás nélkül mindent beleszórnak a szinkretizmus nagy kondérjába, de egyre 
kevésbé ehető a főztjük, mert a sót, Krisztus békéjét tudatosan mellőzik. Ha 
Krisztus békéje van bennünk, nem kell a világ kosztján tengődnünk! 
 

Mindenek meghallják és jól megtanulják,  
Kik a segítséget nem Istentől várják:  

Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.  
EÉ 322 

 
GYG 

Augusztus hónap igéje:  
Márk 9,50b 

Legyen bennetek só  
és éljetek békességben egymással! 



 
 

VISSZAPILLANTÓ 

TÜKÖR 
 

A BIBLIAI ÁLOM TÁBOR SÁTRA  
A LUTHER KÁPOLNA  HELYÉN 

 
MEGÚJULT A LUTHER HÁZ! 

A gazdag nyári programok között Isten 
kegyelméből elvégezhettük a Luther Ház 

homlokzati szigetelését és festését,  
valamint az ereszcsatorna cseréjét.  
Köszönjük és továbbra is kérjük  

Testvéreink adományait ! 
 

Elkészültek a LUTHER KÁPOLNA  
kiviteli tervei, ősszel megkezdődhet  

az alapozás 
 
 
 

LUTHER KÁPOLNA TÁMOGATÁSA 

FHB 18203349 - 06020437 - 40010012 

31. va  Szentháromság 10. vasárnap
 8.00 Pi - istentisztelet  
 10.00 Plő - istentisztelet  
 

SZÉLRÓZSA TALÁLKOZÓ  
MÁTRA KEMPING 

Júl. 27-31 
 

07. va  Szentháromság 11. vasárnap  
 8.00 Pi - istentisztelet  + úrvacsora 
 10.00 Plő - istentisztelet + úrvacsora 

14. va  Szentháromság 12. vasárnap  
 8.00 Pi - istentisztelet   
 10.00 Plő - istentisztelet  

21. va  Szentháromság 13. vasárnap
 8.00 Pi - istentisztelet  + úrvacsora 
 10.00 Plő - istentisztelet + úrvacsora 
 Augusztusban születettek köszöntése 
 

CSALÁDOS TÁBOR  
BALATONSZÁRSZÓ 

Aug. 26 - 30. 
 

28. va  Szentháromság 14. vasárnap  
 8.00 Pi - istentisztelet   
 10.00 Plő - istentisztelet  
 

SZEPTEMBER 
 

03. szo 9.00  Plő: SEREGSZEMLE 
04. va  Szentháromság 15. vasárnap 

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET 

JÓ-HÍR-LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség  havi  hírlevele  
1183 Bp., Kossuth tér 3. TEL.: 290-6408 E-MAIL: pestlorinc@lutheran.hu;  

WEB: http://elokovekgyulekezet.hu ; Bankszámlaszám: 117-18000-20328597  
Lelkészek: Győri Gábor (20/824-2410); Dr. Korányi András (20/824-6410);  

Horváth-Csitári Boglárka (20/499-72-12) 


