Hajnal László:
Ha Isten szereti ezt a világot, akkor én is!
Beszámoló a börtönmisszióról…
Mi történt 2008-ban?
Mivel többeket is érdekel a börtönmisszió, szeretném elmondani,
hogy látszólag egyedül megyek, de a háttérben a kétegyházi „Első
Szeretet” Pünkösdi Gyülekezettől nagy segítséget kapok, és
imáikkal is támogatnak.
Szolgálati területeim:
— Kecskeméten két börtönben szolgálok havi 4-5 alkalommal, ez
alkalmanként 5 órát vesz igénybe
Az utazás sajnos eléggé problémás. Vonattal és busszal egy út
Kecskemétre közel 7 órát jelent oda-vissza, de hála az Úrnak, hogy
mehetek, és megóv minden területen.
— Gyulára egy börtönbe járok, havi 2-3 alkalommal, ahová az
utazás sokkal egyszerűbb.
— A 2009. évre kibővült a szolgálati területem a szolnoki börtönnel,
ahová szintén örömmel megyek.

vesszen, hanem örök élete legyen.” Ha Isten szereti ezt a
világot, akkor én is, és örömmel végzem ezt a szolgálatot.
Az ige, amely elindított ebben a szolgálatban: János 4, 35-36. „Ti
nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljő az aratás?
Ímé, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a
tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. És a ki arat, jutalmat
nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind
az arató együtt örvendezzen.”
Az eredmény sokszor nehezen látható, de nem hiábavaló ez a
munka, mert Ő, az aratás Ura küldött el… Lukács 10, 2: „Monda
azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért
az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.”
Ezt kérem én is Tőle, hogy küldjön másokat is.
Minden évben karácsonyi ünnepséget is rendeznek a börtönben,
ezekre az alkalmakra többen eljönnek a testvérek közül, ki a
hangszerével szolgál, ki az Igével. Ilyenkor — a különböző
Közösségek pénz, vagy egyéb adományaiból — kis csomaggal is
megajándékozzuk a fogvatartottakat.

Mindenért az Úré a hála és a dicsőség!
A lelkigondozói beszélgetésen résztvevő fogvatartottak száma
változó, 4-12 személy egy-egy alkalommal, nők, gyermekek és
felnőtt férfiak. Nem mondhatom, hogy a beszélgetésen résztvevők
mindig fegyelmezettek, de szeretnek énekelni, kérik és elvárják,
hogy imádkozzam velük. Ezt mindig meg is teszem. Nagy
örömömre szolgál, amikor láthatom a bűnbánó könnyeket. Azt
tudom, hogy a könnyek nem mindig bűnbánatból fakadnak,
gyakran önsajnálatból.
Nagyon nehéz a börtönélet, bár nem mindenkinek.
A vezérigém: János 3, 16. „Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne

Lukács 3, 5-6.
„Minden völgy betöltetik,
minden hegy és halom
megalacsonyíttatik; és az
egyenetlenek egyenesekké,
és a göröngyös utak simákká
lesznek; És meglátja
minden test az Istennek
szabadítását.”

