Voltak mások is, akik segítettek, felügyeltek. Nagyon köszönjük
nekik is a segítséget.
A szolgálattevők Szegeden — Kecelről: Városi Ferenc lelkipásztor
testvér vezetésével ifj. Városi Ferenc, Városi László, Városi Anett,
Réman Dániel ifjúsági pásztor, Kolompár Gábor és Schönfelder
Ferencné, Magdika voltak.
Gyulára pedig — Békésről jöttek Adamik László lelkipásztor testvér vezetésével: Kis István és Tóth Máté.
Testvéreim hozták hangszereiket, énekeltek, bizonyságot tettek,
hirdették az Igét. A fogvatartottak is énekeltek velünk, szeretnek
énekelni. Figyelmesen hallgatták az Igét, sőt kérdéseik is voltak
felénk, amelyeket igyekeztünk megválaszolni az Ige alapján.
Hogy mit tudott elvégezni az Úr a Lelke által, azt csak Ő tudja.
Egy biztos, nem hiábavaló ez a munka. Egy Igét idézek: „Hitben
járunk, nem látásban.”
A mi dolgunk a vetés, és az Úr végzi a munkát. Hálás a szívünk
az imádkozó testvérekért is, mert vannak testvérek, akiknek
szívügyük a börtönmisszió. Jézus parancsa ez: Menjetek el a széles világra minden néphez az örömhírt vinni. Ezért adja az erőt,
az Ő Lelkét.
Csodálatos, amikor egy bűnöző gyilkos a vállamra borulva elsírja
bűneit és azt mondja, hála Istennek, hogy börtönbe került, mert
megismerte az Igén keresztül Istent, és imádkozik velem.
Én is hálás vagyok Istennek, és a dicsőség az Övé!
Hajnal László

Bibliám
Ha fáradt vagyok – üdítő nyughelyem.
Ha sötét vesz körül – szava égő mécsem.
Ha éhes vagyok – éltető kenyerem.
Ha ellen szorongat – fegyvertársam nekem.
Ha beteg vagyok – mennyei patikám.
Ha egyedül állok – barát vár benne rám!
Füle Lajos

Jó odafigyelni arra, hogy mit üzen
az Úr. Tóth Máté és Adamik László

Az igazság forrása Isten Igéje — a Gyulai Börtönben
is. Kis István bizonyságtétele.

Kis István és Adamik László testvéreink mindig szívesen énekelnek.
Az éneklés közkedvelt a fogvatartottak között — ők is
szívesen énekelnek velünk együtt.

Hangzik az üzenet a női fogvatartottak felé — Kis István
beszél Isten Igéjéből.

„Megvallottam neked
vétkemet, bűnömet nem takargattam.
Elhatároztam, hogy bevallom
hűtlenségemet az Úrnak,
és Te megbocsátottad bűnömet,
amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék
minden hívő, amíg megtalálhat.
Ha nagy vizek áradnak is, nem érik
el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz
a bajtól, körülveszel a szabadulás
örömével.
(Zsoltárok 32, 5-7.)

