Képek a karácsonyi börtönlátogatásról:
Vannak, akik nem várják az ünnepet, mert számukra nagy
lelki teher az, hogy életük pillanatnyi idejét idebent rács
mögött kénytelenek „egyedül” tölteni; szeretteik — szüleik,
feleségük, férjük, gyermekeik, testvéreik — pedig odakint, a
rács másik oldalán várják a szabadulást és a viszontlátást.
Nagyon vegyes hangulatú így az ünnep. Elgondolkodom azon,
— ahogy ezt többen is mondják —, hogy akik ott vannak,
megérdemlik a sorsukat. Hogy is van ez? Én és te, és nagyon
sokan, akik kívül vagyunk a rácsokon, megérdemelten éljük
meg ezt a szabadságot? Feltehetjük azt a kérdést is: bilincsek
nélkül ugyan, de szabadok vagyunk igazán? Szabad igazán
csak az lehet, akit az Úr Jézus Krisztus szabadított meg élete
bilincseitől, akár a rácsokon kívül, akár azokon belül!
Az ünnep alkalmával szolgálatainkon túl más is történik.
Gyülekezeti és egyéni adakozásból karácsonyi csomagot
juttatunk mind a fogvatartottak, mind a kint élő hozzátartozóik részére. Nehéz helyzetükben nagy örömet jelent ez számukra. Istenünk bőséges áldása nyugodjék meg az adakozók
életén, hogy folytathassuk a jövőben is ezt a gyakorlatot.
Isten Igéje a vasrácsok mögött is csodákat cselekszik. Nagyon
hálás vagyok azért, hogy ezeknek az eseményeknek résztvevője lehetek. Sok erőfeszítést igényel ez a szolgálat. Az enyém
bizony nagyon kevés — de az apostollal együtt vallom: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!” Így
indulok el minden alkalommal Kecskemétre, Szegedre vagy
éppen Szegedre a Csillag börtönbe. Ott bizony nem istentisztelet formájú alkalmakra kerül sor, és a legváratlanabb
helyzetekben is meg kell találni a megfelelő mondanivalót és
hangnemet.
Sokszor elgondolkodom azon is, vajon mit éreznek, mit gondolnak a most rács mögött élők, ha szabadulnak majd, és
látni fogják a sokféle zűrzavart a társadalomban, de még a
hívők világában is.
A magam részéről mentő szeretettel akarom végezni ezt a
szolgálatot mindaddig, amíg az Úr is így akarja, és lehetőségem van rá!
Testvérem, köszönöm a támogatásodat!
Hajnal László

Fent és lent: Jellegzetes börtön-belső.
Testvéreink itt hirdetik a karácsonyi
örömüzenetet.

Fent: Hangzik a karácsonyi örömhír. A fogva
tartottak népes tábora előtt énekelnek az ünnepségen szolgálók.
Lent: A karácsony öröme az ajándékozás
örömében is jelentkezik, és valóban
„…jobb adni, mint kapni!”

Karácsonyi bizonyságtétel és öröm-éneklés a börtönben. A jelenlévő fogvatartottak, nők
és férfiak egyaránt nagy figyelemmel hallgatták.

