
 

 

 

 
 

 

 
 (1Jn 5,4) 

 

 De jó volna ilyen győzedelmes hittel élni ebben a világban! Létezik egyáltalán ilyen győzelem a világ 

felett? Hiszen éppen erre vágyakozik tudatosan vagy tudattalanul is minden emberi lélek! Ezt áhítozza a beteg 

valahol egy kórházi ágyon, erre vágyik az a házastárs, aki megoldhatatlan házassági gondoktól szenved. Ezt 

keresi az Ember, aki önmagától szenved, problémák gyötrik, bűneinek a terhe alatt roskadozik, szabadulni 

szeretne, de nem tudja, hogyan. Ezer és ezer formában, de mindig ugyanaz a vágy: csak lenne valami megoldás, 

kibontakozás, kiút, szabadulás, győzelem! 

 Isten ismét segít, és Igéjében jelenti ki: „mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a 

győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk”. Tehát a világ fölött győzedelmeskedik a hit! A hitnek 

tehát köze van a világhoz, és annak mindenféle problémájához! Vagyis a hit nem csak vasárnapi vagy templomi 

hit, amelynek köze sincs ahhoz, ami az embert napról napra, óráról órára foglalkoztatja.  

 Ez a hit, amiről az apostol beszél, küzdőterét látja a világban, és tudja, hogy itt kell megvívnia harcait, 

és itt kell kiharcolnia a győzelmét. Azután János apostol még jobban meghatározza az igazi hitet, amely legyőzi 

a világot. „Ki az, a ki legyőzi a világot” – kérdi, és rögtön meg is válaszolja: „az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten 

Fia.” Tehát ez a lényeges. A középkorban éppen Őt felejtették el és a benne megjelent isteni kegyelem átadását 

az embereknek. Ezért maradhatott Isten félelmetesnek, akitől rettegni kell. 

 A hit szempontjából nem lényegtelen, hogyan gondolkodsz Jézusról, minek, helyesebben kinek tartod 

Őt, és milyen viszonyban vagy Vele. Tehát nem az Istennel általában, hanem azzal az Úr Istennel, Aki Jézus 

személyében jelentette ki magát. 

 Isten Fia! Ne úgy képzeljük el ezt a viszonyt, mint a földi apa és fia közötti viszonyt! Nem két 

istenségről van itt szó, hanem egyről! Jézus az Isten Fia, vagyis az Isten képmása, megjelenése, 

megszemélyesítője, a Szentlélek Isten látható, emberi nyelven beszélő megnyilatkozása! Isten közbelépése az 

örökkévalóság tér- és időfeletti valóságából a föld tér- és időbeli világába.  

 Az Őbenne való hit tehet győztessé. Aki az Úrjézus ölelő karjai közé menekül, annak nincs mitől félnie. 

Csodálatos vigasztalás! Ezért fontos, hogy Jézus Krisztusban higgy! A hit éppen azt jelenti, hogy önmagunkról, 

és a magunk nyomorúságáról, gyengeségéről, problémáiról levéve a tekintetünket Jézusra nézünk! Így válik a 

hitünk győzelemmé, amely már meggyőzte a világot!  

Jakab Béla 

 

 

 
 

Ünnepi megemlékező sorozatunk október 8-án megtartott istentiszteletén 

 

hirdette az igét, és 

 



címmel tartott előadást. 

 

 Dr. Fabiny Tamás 1959. február 5-én született Budapesten, édesapja néhai dr. Fabiny Tibor evangélikus 

lelkész, egyháztörténész professzor.  

 1977 és 1982 között a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult. 1982-ben lelkésszé 

szentelték, ezt követően Siófokon, Kötcsén  és Balatonszár-

szón  szolgált segédlelkészként. 1984-85-ben, majd 1993-94-

ben és 1997-98-ban Erlangenben, 1985-86-ban 

pedig Chicagóban folytatott külföldi teológiai tanulmányokat. 

 
 

 1986-tól kőbányai segédlelkész, majd 1987 és 1999 

között ugyanitt gyülekezeti lelkésze. 1996 és 2006 között a 

Duna Televízió külső munkatársaként vallási műsorokat 

szerkesztett. 

 1990 óta óraadóként, 1999 szeptemberétől 2006-ig 

főállásban tanított az Evangélikus Hittudományi 

Egyetemen.1998-ban „magna cum laude” minősítéssel teológiai 

doktorátust szerzett az erlangeni egyetemen. 2005-ben a köztársasági elnök egyetemi tanárnak nevezte ki. 

 A 37 éves kényszerszünet után újra induló fasori Evangélikus Gimnáziumnak négy éven keresztül volt 

hitoktatója. 

 2005 novemberében – D. Szebik Imre nyugdíjba vonulása után – a Magyarországi Evangélikus Egyház 

az Északi Egyházkerület püspökévé választotta. A püspökök közötti feladatmegosztás alapján a médiamunkát, 

diakóniát, külföldi kapcsolatokat és a lelkésztovábbképzést felügyeli országos szinten. 

 A Lutheránus Világszövetségnek alelnöke. Ügyvezető elnöke volt a  Keresztény-Zsidó Társaságnak.  

 Felesége Béndek Katalin gimnáziumi tanárnő, gyermekeik: Blanka (1994), Márton (1996) és Lujza 

(2005). 
(Forrás: eszak.lutheran.hu és Wikipedia anyagai alapján)  

 

 

 

 
 

Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból 

a reformáció 500. évfordulójára 

Válogatta és szerkesztette dr. Reuss András 

 

 

Nem volna elég, sőt keresztyéni, ha Krisztus cselekedeteit, életét és szavait történeti módon, mint valamikori 

eseményeket hirdetnénk, amelyeket elég életformáló példaként ismerni, ahogyan most a legjobbak prédikálnak. 

Még kevésbé volna keresztyéni, ha erről teljességgel hallgatnánk, és helyette az emberek törvényeit és az atyák 

rendelkezéseit tanítanánk. Viszont nem kevesen vannak olyanok is, akik szenvedéllyel hirdetik és olvassák 

Krisztust, hogy emberi érzelmeket indítsanak fel Krisztus iránti részvétre, a zsidók megszólására, és más 

gyerekes és asszonyos sopánkodásra. Ezzel szemben úgy kell prédikálni, hogy iránta hit ébredjen, amely szerint 

nemcsak van Krisztus, hanem érted és értem van Krisztus, és hogy az történjék bennünk, amit róla hirdetnek, és 

aminek őt nevezik. Mert ez a hit születik és épül, ha azt hirdetik, hogy Krisztus miért jött el, mit hozott és mit 

ad, milyen módon és milyen célra kell ezt elfogadni. Ez történik ott, ahol helyesen tanítják a keresztyén 

szabadságot, amelyet tőle kapunk, amellyel valamennyien keresztyén királyok és papok vagyunk, amellyel 

mindenek urai vagyunk, és bízunk abban, hogy amit teszünk, az az Isten előtt tetsző és elfogadott lesz. 

Értekezés a keresztyén ember szabadságáról, 1520 

(Phrőle 1983, 48., ford.: Prőhle Károly) 
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A következő vasárnap programja 
 

 
 

 

 

    

     Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra. 

                 – iskolai: 13 iskolában 52 óra, órarendek szerint. 

     Bibliaóra –   szerdánként 10 órakor. 

     Országos  evangelizáció  a  Deák  téri  templomban  
      október 14-én, szombaton 10-16 óra között.   

      13 órakor a Dévai Bíró Mátyás filmünk bemutatója. 

 

  
 

Dicsérünk az áldásért, amit most szent igédben kaptunk. 

Add, hogy mint szívünkbe hullott drága mag gyökeret verjen bennünk,  

és gazdag gyümölcsöt hozzon életünkben.  

Segíts, hogy a hitben épülve erősen álljunk,  

a szeretetben gyarapodva közelebb kerüljünk egymáshoz,  

és az igazságban növekedve botlás nélkül éljünk.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 
 
 

 


