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AAkkii  ttaakkaarrggaattjjaa  vvééttkkeeiitt,,  aannnnaakk  nneemm  lleesszz  jjóó  vvééggee,,  aakkii  
ppeeddiigg  mmeeggvvaalllljjaa  ééss  eellhhaaggyyjjaa,,  aazz  iirrggaallmmaatt  nnyyeerr..  

            ((PPéélldd  2288,,1133))  

BŰNBÁNAT NÉLKÜL  
NINCSEN BŰNBOCSÁNAT 

 
„Pimasz bűnösöket” 
ISTEN meg nem áldhat, 
mert bűnbánat nélkül 
nincsen bűnbocsánat. 

Füle Lajos verse  
 

Sokan ismerjük Füle Lajos bácsi († 2015) rövid, 
frappáns verseit. Számomra a fent idézett négyso-
ros azért különleges, mert elmondhatom, hogy 
ennek a születésénél „jelen voltam”. Sıt! Ez a vers 
egy általam átélt és elmondott történet legfonto-
sabb mondatából született meg! 

Lajos bácsi – amíg egészségi állapota engedte 
– többször is szolgált közöttünk Nyíregyházán, 
mind az Élim Evangélikus Szeretetotthon ünnepségein, mind a vargabokori pünkösd-
hétfıi csendesnapokon, de pl. az Evangélikus Általános Iskola dísztermében tartott 
szeretetvendégségen is 2005-ben (éppen akkor volt 80 éves). Valaki ilyenkor érte 
ment közülünk Vásárosnaményba, és haza is vittük az alkalom után. A 2002. május 
20-i vargabokori csendesnapra én hozhattam el, és vihettem is vissza ıt otthonába. 
Nagyszerő beszélgetéseink voltak útközben. Már nem tudom, hogy mikor – talán a 
visszaúton – mondtam el Lajos bácsinak ezt a bizonyos történetet.  

Amíg Nyáregyházán éltünk és szolgáltunk az Úr akaratából, gyakran fölmentem 
vonattal Pilisrıl Budapestre ügyeket intézni. Általában Kıbánya-Kispesten szálltam le, 
s visszafelé is jó volt onnan a közlekedés. Isten sokszor készített alkalmakat arra, 
hogy közben beszélgethettem emberekkel, s eléjük tárhattam Isten igéjét. 

Egyszer sokat kellett várni a következı vonatra, és miközben más utasokkal együtt 
üldögéltem az állomáson, megszólított egy ott tartózkodó asszony. A kialakuló be-
szélgetésben nemcsak az derült ki hamar, hogy én lelkész vagyok, hanem az is, hogy 
az illetı nem utastárs, hanem gyakorlatilag itt él a „KÖKI”-n. Nem tudom, mi indította 
rá, de lényegében elmondta nekem az élettörténetét. Lecsúszott valaki volt, és sok 
mindenbe belekeveredett. İszintén beszélgettünk, s azt mondhatom, ez az asszony 
tulajdonképpen látta a bőneit. De nem bánta! Inkább magyarázta, igazolni próbálta 
azokat, – mint ahogy bőnös természetünk szerint mindnyájan ezzel próbálkozunk, 
amíg Isten Szentlelke meg nem gyızhet… Igyekeztem ıt Isten szent ítéletével és Jé-

Rembrandt: A tékozló fiú hazatérése 



zus Krisztus keresztjével szembesíteni, de ı megmaradt bőnei mentegetésénél és a 
körülmények okolásánál. Ilyesmit mondott végül: „Tudom, hogy bűn, de hát nem te-
hettem mást… Megbocsátja nekem azt a jó Isten”. „Nem bocsátja meg – válaszol-
tam –, mert nincs bűnbocsánat bűnbánat nélküli, pimasz bűnösöknek!” Az ÚR 
szolgájaként ezt kellett mondanom neki! 

Nem tudom, mi lett ezzel az asszonnyal: Vajon szíven üthette-e ıt akkor vagy 
késıbb az igei figyelmeztetés? Nekem menni kellett a vonathoz. Többé nem talál-
koztunk. Aztán el is hozott Isten minket nem sokkal késıbb arról a tájról: Nyáregy-
házáról Nyíregyházára… Nos, amikor Füle Lajos bácsinak ott, az autóban elmond-
hattam ezt a fájdalmas esetet, nála rögtön verssé formálódott a lényeg.  

Mondhatni: „ütıs” ez a négysoros. Szíven üt. És segít abban, hogy megértse az 
ember: Isten azokat fogadja vissza magához atyai szeretetével, akik valóban meg-
térnek hozzá, megbánva, megvallva és megutálva bőneiket. Az is legyen világos 
mindenkinek, hogy az Atya csakis Fia áldozatáért adhatott és adhat nekünk bőnbo-
csánatot! Az igazi bőnbánattól pedig elválaszthatatlan, hogy el is akarom hagyni a 
bőnt, amit Isten megítélt, és amiért az Úr Jézus Krisztus gyötrıdött a kereszten! Mit 
kell tehát tenni a bőnömmel? Nem takargatni, hanem megvallani és elhagyni: erre 
biztat, és Szentlelke által ehhez ad erıt maga a Megváltó ÚR. 

Adámi László  
A vers megjelent itt pl.: REMÉNYSÉG - A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja, 2011. június, 
8. évfolyam 3. szám, 4. oldal 
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Nagyheti, húsvéti alkalmak, istentiszteletek a III.  körzetben  
 

Borbányán és Vargabokorban – várhatóan Nagycsütörtökön – gyermek-evangélizációs 
Örömhír-klubot fogunk tartani! 

 

2018. március 30-án, Nagypénteken – Passió-istentiszteletek 
 

Borbányán – az evangélikus templomban – du. 16 órakor 
Ludastón – a kápolnateremben – du. 18 órakor, úrvacsorával 

 

 

2018. április 1-jén, Húsvét I. ünnepén – Istentiszteletek 
 

Nagykállóban – a református templomban – de. 8 órakor, úrvacsorával 
Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor, úrvacsorával 
Vargabokorban – megbeszélés szerinti helyen – du. 15 órakor, úrvacsorával 

 

2018. április 2-án, Húsvét II. ünnepén 
 

Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor istentisztelet 
 

2018. május 10-én, Mennybemenetel ünnepén 
 

Borbányán – az evangélikus templomban – 16 órakor istentisztelet 
 

Pünkösdi istentiszteletek, alkalmak  
 

2018. május 20-án, Pünkösd I. ünnepén – Istentiszteletek 
 

Nagykállóban – a református templomban – de. 8 órakor, úrvacsorával 
Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor, úrvacsorával 
Ludastón – a kápolnateremben – du. 15 órakor, úrvacsorával 



 

2018. május 21-én, Pünkösd II. ünnepén ünnepén – Istentiszteletek 
 

Borbányán – az evangélikus templomban – de. ½ 10 órakor, úrvacsorával 
Vargabokorban – az evangélikus imaházban – du. 15 órakor, úrvacsorával 

 

2018. május 26-án Konfirmációi vizsga  
 

Nyíregyházán – a központi gyülekezeti teremben (Luther tér 14.) – délután 17 órakor 
 

Konfirmációi istentisztelet 2018. május 27-én , 10 órakor a Nagytemplomban! 
– a többi körzeti csoporttal együtt –  

 

Vargabokorban nyáron hháállaaaaddóó  ii sstteenntt iisszztteelleetteett  
fogunk tartani reménység szerint, várhatóan 2018. július 1-jén du. 15 órától  

az IMMÁNUEL  imaház  
rekonstrukciós munkáinak elvégzése után!!! 

 

*************************************************** ***************
Körzeti híreink, hálaadásunk, feladataink 

 

Ádventi evangélizációt tartottunk a borbányai evangélikus templomban december 18-
tól 20-ig (hétfıtıl szerdáig) esténként, a körzet lelkészének szolgálatával: „Az én Uram, az 
ÚR jön hatalommal” címmel. 

A karácsonyi gyermek-programok korábban kerültek sorra a szokásosnál: Borbányán 
december 16-án délután, Adámi Márta, Hódi Eszter, Kertészné Iványi Ágnes és Magassy 
Máté szolgálatával, Vargabokorban pedig december 17-én délután, Adámi Márta és 
Kertészné Iványi Ágnes szolgálatával hallhattak az Örömhír klub résztvevıi (mindkét helyen 
12 gyermek) arról, hogy Jézus Krisztus „a legnagyobb ajándék”! December 24-én 
Borbányán a délelıtti istentiszteleten szolgált több hittanos gyermek is versmondással. 
Gyülekezeti tagjaink adakozásából most is 60 db csomagot készíthettünk, és osztottunk szét a 
gyermekeknek körzetünkben az ünnepek során. 

Évkezdı gyülekezeti igehirdetés-sorozaton vettünk részt 2018. január 2-5. között. Majd 
pedig az evangéliumi aliansz imahét következett 2018. január 7-tıl 14-ig. Ennek keretében 
Adámi Lászlónak is volt igeszolgálata (január 11-én) az Emmaus evangélikus templomban, 
Jónás prófétai küldetésérıl szólva, melyre „rászorította a megtérıknek kegyelmezı ÚR”. 

Baptista és református gyülekezetek közös imaheti alkalmain szolgált Adámi László 
lelkipásztor Nagyvarsányban, 2018. január 29-én, ezzel a témával: „Isten képére teremtve – 
az ember eredete és rendeltetése, megváltása, reménye – bukása ellenére is” (1Móz 1,26-28). 

III. körzeti képviselı-testületi ülést tartottunk 2018. február 7-én a központi gyülekezeti 
teremben. Elsıként az elmúlt esztendırıl szóló lelkipásztori jelentés volt napirenden, s ehhez 
kapcsolódott programtervezés az idei évben. Aztán a fı dolgunk az általános tisztújítás 
elıkészítése volt. Majd pedig a borbányai templom telkére tervezett épület, meg a 
vargabokori imaház felújítása kapcsán adhattunk tájékoztatást röviden. A testületi ülés 
komoly imaközösséggel zárult. Néhány testvérünk imádságából hadd álljanak itt részletek: 
„Uram, Te látod valamennyiünk vívódását: nagyon nagy feladat áll elıttünk, és azt is tudjuk, 
hogy nélküled semmit sem cselekedhetünk. Kérünk Téged, hogy segíts bennünket az 
engedelmesség útján járni, a testvéri közösséget megbecsülni, Istent mindenekfelett imádni, és 
erıt kérni Tıled a hosszú, nehéz útra. Köszönjük azt Neked, hogy eddig is megtartottál 
kegyelmedben és irgalmadban. Megtapasztalhattuk szereteted, hosszútőrı jóságod sok-sok 



jelét, megadtál nekünk mindent, amire szükségünk volt a napi gondjainkban. És köszönjük 
Neked azt, hogy mehetünk hozzád bizalommal és Tıled kérhetünk és várhatunk mindent. 
Áldunk és magasztalunk ezért. … Könyörgöm a vargabokori gyülekezetért, a borbányai 
gyülekezetért, azokért, akiket ránk bíztál és azokért, akik a környezetünkben élnek. Uram add, 
hogy ne sajnáljuk magunkat, fáradtságra hivatkozva, hanem a cél az legyen, hogy emberek 
megismerjenek Téged és egyre több legyen az üdvözült ember, aki Krisztusban mehet az 
Atyához. Kérünk téged azért, hogy mindazokat, amik itt elhangzottak, ami nem Tıled való 
volt, fedezd be, és ami pedig Tıled való volt, azt áldd meg, hogy a további életünkben úgy 
tudjunk szolgálni, élni, hogy az Neked tetszı legyen, és embertársaink javára legyen.” (VJné) 
„Urunk Istenünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Áldunk és dicsıítünk, hogy még 
hangzik a te szavad. Köszönjük, hogy még van szavad hozzánk. … Áldd meg az igehirdetés 
alkalmait, hogy szaporodjon a száma a te népednek. Könyörülj rajtunk Urunk, hogy 
megbecsüljük ezeket az alkalmakat. Áldunk a mai igehirdetésért, a lelkészekért, szolgáidért, és 
köszönjük, hogy a kezedbe tehetjük minden gondunkat. Egyházunk gondjait, gyülekezetünk 
gondjait is. Dicsıség legyen szent nevednek, Uram Istenem, Mennyei Atyám.” (SzM) 
„Urunk, tudjuk, hogy nem egyébbe akarsz minket bevonni és használni, mint a Te országod 
dolgaiba…. Kérünk Téged, hogy hadd tartsuk ezt igazán méltóságnak és hadd lássuk a 
felelısségét is rajtunk. Segíts mindig úgy a Te színed elıtt állni, hogy megítélhess bennünket a 
saját igazságunk terén, vagy a bölcstelenségben. Add, hogy amihez Te adsz bölcsességet, 
ahhoz legyen bátorságunk megcselekedni, elmondani, Urunk, hogy ne magunk cselekedjünk, 
hanem valóban Te cselekedhess rajtunk keresztül.” (BÉ) 
„És könyörgünk azokért Hozzád Istenünk, mennyei Atyánk, akiket szívesen itt látnánk 
körünkben, de nincsenek most köztünk: fiatalok közül és idısebbek közül is. Nyúlj utánuk 
azoknak, akik igéd hatalmát már megismerték, kegyelmedet megízlelték! Lehet, hogy erıs 
lesz az a szorítás, de megmentı szorításoddal keresd meg ıket. És megtartó szorításoddal tarts 
meg engem is, minket is. »Ne vond meg tılünk szent igéd, lelkünk igaz eledelét«.” (AL) 
 

     Hála Istennek, szép rendben zajlott le – az egyházunkban esedékes általános tisztújítás 
keretében – Borbányán megtartott III. körzeti részközgyőlésünk 2018. február 25-én. 
 

Akiket megválasztottunk: 
       Presbiterek       Képviselı-testületi tagok 
Veres Jánosné körzeti felügyelı  Borsiné Ambrusz Ilona - Nyíregyháza 

- Nyíregyháza-Vargabokor   Botos Antal - Nagykálló, Ludastó 
      Fazekas Sándor - Nyíregyháza-Borbánya 
Balázs Ildikó - Nyíregyháza-Örökösföld Kémeri Jánosné - Nagykálló 
Bálint Éva - Nyíregyháza   L. Kovács Erzsébet - Nyíregyháza-Borbánya 
Botos Antalné - Nagykálló, Ludastó Pokoraczki János - Nyíregyháza 
Petrilla Kálmán  - Nyíregyháza-Borb. Szurovcsák Mária - Nyíregyháza 
Szegedi Sándor - Nyíregyháza-Borb. Vargáné Szuhánszki Erzsébet - Nyíregyh.-Borb. 
 

Az ÚR adjon alázatot, bölcsességet, szeretetet, reménységet, Krisztusban kapott 
kegyelméért hálás odaszánást és igéjéhez ragaszkodó hőséget Lelke által mindnyájunknak! 
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Szeretettel hívunk a megfeszített, de íme, élı Úr Jézus Krisztushoz mindenkit!  
Istentıl áldott nagyheti és  húsvéti ünnepeket kívánunk! Erıs vár a mi Istenünk! 

Adámi László   †   Veres Jánosné 
   lelkipásztor      körzeti felügyelı 

 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala, 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Tel./fax: +36 42 508 770 


