
LÉTEZIK-E  

K E R E SZTY ÉN  

V ITAKULTÚRA? 
 

Az egyháztörténeti megújulási mozgalmakat, így a 
reformációt is, értelmezhetjük egy folyamatos, sok 
szereplős vallási vitaként. A középkorban a vitatko-
zást nem tekintették az ördögtől valónak. Egyházon 
kívül, egyházon belül gyakran csaptak össze a vé-
lemények, nézetek. Sajnos a vita sok esetben már 

nem csak szavakkal, hanem fegyverekkel vívott harccá fajult. Luther semmi 
különlegeset nem tett, amikor  95 tételben fogalmazta meg a bűnbocsátó cédu-
lák árusításával kapcsolatos  nézeteit. Úgy gondolta, hogy a Szentírás fényé-
ben, értelmes vitában tisztázni lehet az ilyen teológiai kérdéseket. Naivan azt 
gondolta, hogy számolhat a teológusok becsületes vitakultúrájával. A pápához 
hű teológusok és világi vezetők azonban sajátos vitakultúrát alkalmaztak. Lu-
ther fellépését támadásként értelmezték és az egyház kőbe vésett dogmáit 
minden eszközzel védelmezték, érvényre juttatták. A vita eszköztárában a reto-
rika és dialektika ókori hagyományai mellett a megfélemlítést, megvesztegetést 
is felhasználták az ellenfél „meggyőzése” céljából. Így lett a Krisztusban kapott 
ingyen bűnbocsánatból vásári portéka (búcsúcédula) és a kegyelemi eszkö-
zökből (pl. úrvacsora) fegyelmi eszköz (kiátkozás, máglya). Ezt a „vitakultúrát” 
az ellenreformáció és a vallásháborúk olyan szintre „fejlesztették”, hogy a 18-
19. századi egyházellenes mozgalmak és a 20. századi kommunizmus bősé-
ges muníciót kapott a globális ateizmus elterjesztéséhez. Ezt bűnbánattal meg 
kell vallanunk! 400 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a katolikus-protestáns 
párbeszéd lassan beinduljon. A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) elrendeli az anya-
nyelvű liturgiát és lehetővé teszi a Biblia olvasását a hívek körében is. Luther 
késői „vitapartnere” az a XXIII. János pápa, aki meghirdeti az ablaknyitást 
(aggiornamento) - ami a katolikus egyház általános reformációjához vezetett. 
Bár ma is vannak vitás dogmatikai és gyakorlati kérdések, de Krisztus szeretet-
ében megvalósulhat az igazi ökumené. Ma is igaz és egyedül alkalmazható 
eszközünk a meggyőzésre az, amit Jézus mond a tanítványoknak: „Arról fogja 
megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” 
Jn 13,35 

Győri Gábor 



2 

 
 
 
 
 
Még hazai evangélikus körökben sem közismert, hogy 
Luther Márton végrendeletének egyetlen eredeti, saját 
kézzel írt példánya evangélikus egyházunk tulajdonában 

van. Maga a végrendelet is rendkívüli körülmények között született, további sor-
sa pedig többször is regénybe illő kalandokon át vezetett. 
Luther élete során többször került olyan helyzetbe, amikor közvetlen életveszély-
ben volt. Nemcsak a reformátori tevékenysége miatt megöléséért ármánykodó 
ellenfelei miatt, hanem egészségi problémái következtében is. Nyilván az sem 
véletlen, hogy válságos állapotai időben gyakran egybeestek nagy sorsfordulói-
val: súlyosan rosszul volt Wormsban (1521), az augsburgi birodalmi gyűlés 
(1530) és a feszült schmalkaldeni vallásközi tárgyalások (1537) idején is. Habár 
1525-ben megnősült és több gyermeke is született, végrendeletei inkább hitvallá-
sának megerősítését, mintsem vagyoni rendelkezéseit tartalmazták. Ennek nem a 
nemtörődömség volt az oka, sokkal inkább az a tény, hogy az 1540-es évekig 
nem volt számottevő magánvagyona. 
1542 januárjában ismét válságos helyzetbe került – vesebaja, magas vérnyomása, 
állandó fülzúgása és nem gyógyuló lábsebe gyötörhette –, s ekkor állította össze 
végakaratát. Mint egykori szerzetes jogilag nem intézkedhetett volna, különösen 
nem egy egykori apáca javára… Mint egykori joghallgató mégis összeállított egy 
iratot, melyben az érvényes középkori jogrenddel ellentétben – mely a gyerme-
keket részesítette előnyben – mindent a feleségére hagyott: zülsdorfi kis birtoku-
kat, wittenbergi házukat és néhány értékesebb tárgyat. 1546-ban bekövetkezett 
halála után ezek a rendelkezések végül csak részben valósultak meg. 
Magyarországra a 19. század elején, egy árverés keretében került. Jankovich 
Miklós, miután 40 aranyért megvette, nagylelkűen az evangélikus egyháznak 
adományozta a kincset. Veszélyben csak a második világháború idején, a meg-
szerzését célzó német-osztrák politikai akciók következtében volt, de ezeket si-
került kivédeni. Azóta is a kétszáz éve megalakult levéltárunk egyik büszkesége. 

Dr. Korányi András 

 
Érdeklődőknek ajánljuk: 
Fabiny Tibor: Luther Márton végrendelete, Corvina Kiadó, 1982 

LUTHER MŰVEI - 11. 
VÉGRENDELET 
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Elolvasva november hónap igéjét, egy gyermekkori életérzés jutott 
eszembe. Szüleim, tanáraim, nálam idősebbek intettek így: Addig örülj, 
amíg csak tanulnod kell és nem dolgoznod. Addig örülj, amíg gyerek 
vagy, mert a felnőtteknek nehezebb. Addig örülj, amíg játszhatsz, ha-
mar elmúlik ez az idő. Addig! Addig, amíg megteheted! Amíg van még 
idő! Amíg van lehetőség! Mert ők már tudták, volt tapasztalatuk, ösz-
szehasonlítási alapjuk, milyen gyermeknek és milyen felnőttnek lenni.  
Péter apostol is int bennünket, hogy figyeljünk, addig, amíg el nem ér-
kezik az, amire várunk. 
A prófétai szó itt biztosnak tűnik. Tartalma igaz, ezért érdemes meg-
hallani, figyelni rá, mindaddig, amíg meg nem érkezik az igazi, amire 
valójában várunk, amit a próféta beharangoz.  
De vajon figyelünk-e ma is eléggé a prófétai szóra? Vajon meghalljuk-
e amit a próféta ma is üzenni szeretne számunkra? Vajon ég-e az a 
lámpás a kezünkben? Keressük-e, kutatjuk-e Isten útját, országának 
titkát, örök életünk zálogát? Biztos, hogy mindig nyitott szívvel olvas-
suk a Bibliát? Biztos, hogy mindig őszinte szívvel imádkozunk? Biztos 
mindig igyekszünk az alkalmakra, vagy sokszor mondva csinált indo-
kokkal otthon maradunk? Ég-e a lámpásunk a kezünkben, vagy csak 
pislákol? Néha talán már félteni kell, el ne aludjon?  
A prófétai szó ma is hív! A prófétai szó ma is figyelmeztet! De a prófé-
tai szó ma is reménységet ad! Van ki eljött közénk! Van aki megérke-
zett hozzánk! Van aki vár ránk! Örökké!    
      

Horváth-Csitári Boglárka 

 A hónap igéje - 2016. november 
 

Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre  
jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek,  
amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 

 2 Pt 1,19 



03. csü 15 óra Bibliaóra 
 18 óra Női kör 
04. pé  18 óra PÉNTEKI IMAKÖR 
05. szo  10. óra Konfirmáció 
  

06. va  ÍTÉLET  vasárnapja  
 10.00 Plő - istentisztelet + úrvacsora
 (+Juhász Dezső búcsúztatása) 

07. hé 17.00 óra Tere -Tori 
08. ke 18 óra Férfi kör 
09. sze  16 óra TORNA– a gimnáziumban 
10. csü 15 óra Bibliaóra 
11. pé  18 óra PÉNTEKI IMAKÖR  
12. szo  10. óra Konfirmáció 
13. va  REMÉNYSÉG  vasárnapja  
 10.00 Plő - szupplikációs it.  
 Gyerekeknek bábszínház! 
 Születésnaposok köszöntése 
14. hé 17.00 óra Tere -Tori 
16. sze  16 óra TORNA– a gimnáziumban 
17. csü 15 óra Bibliaóra 
  18 óra Női kör 
18. pé  18 óra PÉNTEKI IMAKÖR  
19. szo  10. óra Konfirmáció 
20. va  ÖRÖK ÉLET  vasárnapja  
 10.00 Plő - istentisztelet  
 Elhunyt testvéreinkre emlékezünk 
21. hé 17.00 óra Tere -Tori 
22. ke 18 óra Férfi kör 
23. sze  16 óra TORNA– a gimnáziumban 
24. csü 15 óra Bibliaóra 
25. pé  18 óra PÉNTEKI IMAKÖR 
26. szo  10. óra Konfirmáció 
27. va  ÁDVENT-1. vasárnap  
 10.00 Plő - istentisztelet + úrvacsora 
        Gyertyagyújtás - Sztehlo Ált.Iskola 
 16 ó Sztehlo szalagavató (Sportkastély) 

28. hé 17.00 óra Tere -Tori 
30. sze  16 óra TORNA– a gimnáziumban 

LEVÉL - a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Evangélikus Egyházközség 2016. novemberi körlevele 
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) 

02. sze 14 óra Bibliaóra 
03. csü 18 óra Asztali beszélgetések  
 (Cserkész ház) 
 Vendég: Gáncs Péter püspök 
04. pé 17 óra IFI – Luther-ház 
06. va Ítélet vasárnapja 
 8 óra Istentisztelet + úrvacsora 
 (Református templom) 
09. sze  14 óra Bibliaóra 
13. va Reménység vasárnapja 

8 óra Istentisztelet - szupplikáció 
(Református templom) 

16. sze 14 óra Bibliaóra 
17. csü 18 óra Asztali beszélgetések 

(Luther –ház) 
18. pé 17 óra IFI – Luther-ház 
20. va Örök élet vasárnapja  

10:30 óra Istentisztelet  
(Cserkész ház) 
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE 

23. sze 14 óra Bibliaóra 
26. szo 10-13 óra Adventi kézműveskedés 
 (Cserkész ház) 
27. va Advent 1. vasárnapja 

10:30 óra Istentisztelet - úrvacsora 
(Cserkész ház) 
16 óra KorKép 

30. sze 14 óra Bibliaóra 
02. pé 17 óra IFI – Luther-ház 

2016 


