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séges szeretetből és a lelkek oly nagy szüksége miatt, ami 
minden indíték közt a legigazságosabb - ha számtalan lel-
ket kivált a (Szent Péter) bazilika építésére adott szennyes 
pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre? 
83. Továbbá: Miért vannak még mindig halotti misék és 
évforduló ünnepek a lelkekért, és miért nem adják vissza, 
vagy miért nem engedik visszavenni a halottakért tett ado-
mányokat, ha a kiváltottakért való imádság immár a búcsú-
cédula révén feleslegessé és jogtalanná vált? 
84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápá-
nak az, hogy megengedik, hogy egy istentelen és gonosz 
ember pénzért kiváltson egy kegyes és istenszerető lelket, 
viszont azt a kegyes és kedves lelket nem váltják ki ingyen 
szeretetből, saját rászorultsága miatt? 
85. Továbbá: A bűnhődésre vonatkozó egyházjogi előírá-
sok ténylegesen és mint régóta nem alkalmazottak, maguk-
ban érvénytelenek és halottak. Miért történik a tőlük való 
mentesítés pénzzel, búcsúk engedélyezésével, mintha érvé-
nyesek és hatályosak volnának? 
86. Továbbá: Miért nem építi föl a pápa - akinek vagyona 
ma felülmúlja a dúsgazdag (ókori) Crassusok kincsét is - 
Szent Péternek legalább azt az egy bazilikát inkább a maga 
pénzéből, mint szegény híveiéből? 
87. Továbbá: Mit enged el vagy mit nyújt a pápa azoknak, 
akik a tökéletes töredelem által jogosultak a teljes elenge-
désre és (kegyelemben) részesítésre? 
88. Továbbá: Miből lenne nagyobb haszna az egy háznak, 
mint abból, ha a pápa - amit most csak egyszer tesz meg - 
naponta százszor osztana elengedést és (kegyelemben) 
részesítést a hívek bármelyikének? 
89. Mivel a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által kere-
si, mint a pénz által, miért szünteti meg a már régebben 
engedélyezett búcsúcédulákat és búcsúkat, mikor azok 
ugyanolyan hatásosak? 
90. Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta hata-
lommal elnyomjuk és nem értelmes megválaszolással old-
juk fel, azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt ne-
vetségessé, a keresztyéneket pedig szerencsétlenné tesz-
szük. 
91. Ha tehát a búcsúkat a pápa lelkületének és gondolatá-
nak megfelelően hirdetnék, könnyű volna felelni minde-
zekre (a kérdésekre), sőt fel sem merülnének. 
92. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják 
Krisztus népének: "Béke, béke." - de nincs béke! (Ezékiel 
13,10.16). 
93. Tegyék jól a dolgukat azok a próféták, akik azt mond-
ják Krisztus népének: "Kereszt, kereszt!" - de nincs ke-
reszt! 
94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket: Krisz-
tust, bűnhődésen, halálon és poklon át is követni igyekez-
zenek, 
95. és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson 
át, mintsem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe 

(ApCsel 17,22). 
 

 

Svédasztal 
 

Vigyázat, szubjektív blog!  
 
2008 óta élek Svédországban, eddig leginkább Malmöben. A 
mindennapokban átélt/hallott/olvasott dolgok mint mozaik-
darabok segítenek a svéd lélek és kultúra megértésében. 
Időnként furcsa ill. vicces ugyanazt a dolgot kívülről és be-
lülről is látni. Érdekel a többi skandináv ország kultúrája és 
nyelve is. Alapvetően pozitívan látom a világot és javíthatat-
lan optimista vagyok :-)  
Örülök minden visszajelzésnek, pl. a kommentek között. 
A főiskolai könyvtárban találtam egy egész jó kis könyvet, 
ami a Svédországban élő külföldieknek íródott ismeretter-
jesztési céllal, angolul (Sweden in English).  
Íme néhány érdekes földrajzi adat belőle - azaz tudtad-e, 
hogy 
 
...a svéd erdők kb. akkora területet borítanak, mint Anglia, 
Skócia és Wales területe együttesen? 
...Svédországnak kb. 7600 km hosszú tengerpartja van? 
...a lakosság 80%-a az ország déli felén él? 
...a hegyei ellenére Svédország az egyik leglaposabb ország? 
Európában csak Hollandia, Anglia és Dánia előzi meg ebben 
...az ország területének 1/7-e az északi sarkkörön túl terül el? 
...a Mälaren tavon kb. 1100 sziget található? 
...a stockholmi szigetvilág a világon a legnagyobbak között 
van? 
...Svédországnak csak Norvégiával és Finnországgal van 
közös határa (Dániától az Öresund-szoros - vagyis a tenger - 
választja el) 
...Svédország az 5. legnagyobb területű európai ország - 
Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Spanyolország után 
- 449.964 négyzetkilométerrel 
Néhány egyéb érdekesség: 
- az ország neve (Sverige) "svéd királyság"-ot jelent 
- a "három korona" az ország heraldikai jelképe (kb. 1330 
óta használják), de ugyancsak "Tre Kronor" a férfi 
hokicsapat neve is 
- az összes orosz cár viking származású volt 
- 1965-ig baloldali közlekedés volt érvényben a közutakon 
(összehasonlításképpen: Magyarország a 30-as évek végén 
váltott irányt) 
- a világ legadakozóbb országa, ami a fejlődő országokat 
illeti: ez az egyetlen ország ahol az adományok összege 
meghaladja a GDP 1%-át 
- a világon a legmagasabb áfakulcs (25%) Svédországban, 
Dániában és Magyarországon(!) van 
- az európai országok között Svédországban jegyzik be éven-
te a legtöbb találmányt: 271 szabadalom esik egymillió la-
kosra 
- ugyancsak itt van az egy főre eső legtöbb atomerőmű: 10 
atomreaktor/9 millió lakos 
- a 25-64 év közötti nők 40%-a és az ugyanilyen korú férfiak 
32%-a vesz részt valamilyen oktatásban/tréningen (míg az 
EU-s átlag: nők - 10%, férfiak - 9%.) 
 

http://svedasztal.blogspot.se 
Malmö, Sweden 


