Jakab 5, 19-20.

engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban,
a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által;”
1 Péter 4, 6.
„Mert azért hirdettetett az evangélium a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek
szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.”

„Atyámfiai, hogyha valaki
ti köztetek eltévelyedik az
igazságtól, és megtéríti
őt valaki, Tudja meg, hogy
aki bűnöst térít meg az ő
tévelygő útjáról, lelket
ment meg a haláltól és sok
bűnt elfedez.”

Engem a következő igék indítottak erre a szolgálatra:
János 3, 16.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
János 4, 35-36.
„Ti nem azt mondjátok-e, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Íme, 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.”

Beszámoló a börtönmisszióról

Amikor ezeket az igéket leírom, átgondolom Isten szeretetét, aki mindenkiért adta Fiát
— szeretetből. Nem válogatott a bűnösök között. Mi hajlandók vagyunk-e erre, vagy
más az ha rólam, vagy a hozzám tarozókról van szó, vagy szegény, vagy magas
tisztséget visel az illető?.
Itt a börtönökben lehet válogatni a bűnösök között, található itt minden fajta. Sokat
gondolok arra a két bűnözőre, akiket Jézussal feszítettek meg. Biztosan ott lehettek
valamelyik prédikációján. A kereszten történt beszélgetésből úgy látom az egyiknél
nem volt hiábavaló a prédikáció.
Nagy fájdalmam az, amikor egyre több olyan személlyel találkozom a börtönökben,
akik valamikor ott voltak egy-egy igehirdetésen, sőt alámerítkezett hívők és most a
börtönben találom őket. Mikor indultak el ők a lejtőn? Nem figyeltek fel rájuk a
testvérek? Most, mint foglyok, a börtön celláiban vannak. Hogy állunk hozzá e
helyzethez? Mi lenne, ha az én, vagy a te gyerekedről lenne szó?
Két ige — gondolkodtál már ezeken?
1 Péter 3, 18-20.
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy
minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén
lélek szerint; A melyben elmenvén, a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált, A melyek

Ha téged is indít az Úr és tudod szeretettel és örömmel végezni ezt a szolgálatot —
várlak, ugyanis egyre több lehetőség nyílik ezen a misszióterületen!
2010. április 5-én Városi testvérékkel Kecskeméten voltunk mind a két börtönben. Az
Úr megáldotta ezeket az alkalmakat.
Nagyon köszönöm mindazok támogatását, akik bármilyen formában segítenek.
Hajnal László

