
Áldott legyen Jézus Krisztus 

Szeretném lerántani a leplet a szlovákiai börtönök képzeletbeli fátyoláról, és néhány sort írni arról, hogyan 

cselekszik Jézus Krisztus a börtönfalak mögött. 

  

Dismas eredete és körülményei 

Az egész 2015 januárjában kezdődött, amikor találkoztam Braň Letekkel a gyógyulásért végzett ima során 

Beckovban. A beszélgetés során megkérdeztem tőle, hogy eljönne-e a börtönbe, mert vágytam arra, hogy az 

elítélteknek lehetőségük legyen meghallgatni a dicsőítő imát, valamint a bizonyságtételeiket. Rám nézett, nem szólt 

semmit, a tabernákulum felé fordult, és dicsérni kezdte Istent. Aztán azt kérdezte: "Persze, mikor?" Én pedig 2015. 

május 14-ét mondtam, mert már régóta fontolgattam ezt az alternatívát, és előre kitaláltam, hogy mit kell tennem 

ahhoz, hogy belépjek ezekbe a helyiségekbe.  

Így 2015. május 14-én a Lamačské Chvály csoporttal először valósítottuk meg a dicsőítő imát Leopoldovban - 

Szlovákia legjobban őrzött börtönében. A szigorú belépési szabályokat nem lehet siettetni, és a háromórás folyamat 

nem kerülte el a figyelmünket. A "Várban", ahol az esemény zajlott, olyan emberek töltik büntetésüket, akikkel nem 

szívesen találkozna az utcán este. Többnyire gyilkosok, nemi erőszakért, zsarolásért, kábítószer-kereskedésért vagy 

más súlyos bűncselekményekért elítélt férfiak. Ők azok, akiket meghívtak és eljöttek, bár néhányan azt sem tudták, 

miért. De én tudtam, mert meg van írva: "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket". Jn 15:16. 

Amikor a dicséretek és bizonyságtételek elkezdték dicsőíteni Istent, körülbelül fél óra elteltével változás volt 

érzékelhető a kemény fickók arcán. Újabb fél óra múlva észrevettem, hogy egy halálraítélt ember ül lehajtott fejjel, 

két kezével a fejét fogva, sírva. Csak annyit mondok róla, hogy a kinti fickó emberekre lövöldözött. Lassan a többiek 

szíve is olvadozni kezdett. Jézus megérintette őket, és megmutatta nekik saját lelkük állapotát, és azokat a dolgokat 

az életükben, amelyekről le kellett mondaniuk, és az Ő kezébe kellett adniuk. 

Rájöttem, hogy Jézus nem csak a kinti embereket változtatja meg, hanem a börtön falai mögött is hívja az elítélteket. 

Az Úr Jézusnak ez az átható érintése, amellyel az én szívemhez is szólt, jel volt számomra, hogy új kört kezdjek. Csak 

röviden mondom el, hogy pedagógusként két köröm volt - az egyik az állattenyésztés, a másik a művészet. De nem 

tudok rajzolni, és nem tudom, mivel táplálkoznak a madarak. De egy dolgot tudok. Életem prioritásai a Szentírás napi 

olvasása, a napi szentmise és a saját családom vezetése a Krisztusba vetett hitben. Ezért döntöttem úgy, hogy 

életemnek ezt a tanúságát átadom a kórterem felügyelőinek, mert tudom, hogy Krisztus mindenkit egyformán szeret.  

 
Fotó: Bibliaiskola a Leopold börtön Szent Pál átalakításának kápolnájában a TV LUX Az aranycsövek című 

filmjéből. És emiatt kértem engedélyt arra, hogy megalakíthassam a Biblia Iskola nevű kört. Az elöljárók 

beleegyeztek, és így elkezdtünk találkozni.  Kezdetben hárman voltunk. Úgy nézett ki, hogy az egyik keresztény 

dalokat játszott gitáron, a másik Isten Igéjéből olvasott, a harmadik pedig imádkozott. Minden héten így találkoztunk, 

és néhány hónapon belül több mint 20 elítéltünk volt. Az egyik ilyen találkozón megkérdezték tőlem, hogy 

felhívhatnánk-e egymást valahogy. Kérdezem: "Hogyan telefonáljunk?" Ők: ,,Mi már egy közösség vagyunk, és 



szeretnénk magunkat valaminek nevezni." Erre én: "Oké, próbáld meg elmondani, hogyan". Az első azt mondja: 

"Szabadságharcosok." A második azt mondja: "Foglyok". A harmadik: "Isten kegyelme".  Egyszerűen mindenki mást 

mondott. Így hát közbeléptem, és végül megegyeztünk, hogy imádkozunk róla. Egy idő után, miközben az Urat 

dicsőítettük, a gitáros hirtelen abbahagyta a játékot, letette a gitárját, és azt mondta: "DISMAS-nak fogjuk magunkat 

nevezni!". Azt mondtam, ,,Mi? Mi az?" És azt mondta, hogy egy bűnbánó rabló volt, és folytatta: "Tudjátok, hány 

kereszt volt a Golgotán, amikor Krisztust keresztre feszítették? Igen, három. És középen volt az ártatlan - az egyetlen 

igaz, aki nem érdemelte meg, hogy halálra ítéljék. Az oldalakon azonban ott voltak az igazi bűnözők. (Lk 23:39-43), 

és a kereszten függő bűnözők egyike káromolta őt: "Nem te vagy a Messiás! Mentsd meg magad és minket!" De a 

másik így mennydörgött rá: - Te sem félsz Istentől, pedig ugyanarra vagy kárhoztatva? Csak mi kapjuk igazságosan, 

mert azt kapjuk, amit cselekedeteinkkel kiérdemeltünk. De nem tett semmi rosszat." Aztán azt mondta: "Jézus, 

emlékezz meg rólam, amikor eljössz az országodba." Ő válaszolt neki: "Bizony, bizony mondom nektek, ma velem 

lesztek a paradicsomban." Ez a Dismas (a gr. dysme, azaz haldokló). Az elítélteket, akiket Isten Jézus Krisztus, miután 

megigazított, azon a napon a Paradicsomba vitt." Nem akarok elébe menni a dolgoknak, de valójában ez az alapja a 

börtönökben tett rendszeres látogatásainknak. Azért mutatjuk be az elítélteknek a Szentírásnak ezt a részét, hogy 

tudják, nincs olyan bűn, amelyet Isten ne bocsátana meg, ha megbánjuk. Mert tudjuk, hogy Isten (1Tim 2:4) azt akarja, 

hogy minden ember üdvözüljön és megismerje az igazságot. Csak annyit kell tennünk, hogy "Ámen"-t mondunk az 

Ő szavára. 

 
Íme a hivatalosan megjelent cikk tartalma és a fotó: ,,2015. augusztus 16-án a Lámačské Chvály istentiszteleti 

együttes koncertjére került sor a Büntetés-végrehajtási Intézetben és a Leopoldov Büntetés-végrehajtási Intézetben, 

az intézetben közepes fokú őrzéssel, maximális fokú őrzéssel és csökkentett rezsimben elhelyezett elítéltek 

részvételével. A koncert során az elítéltek és vádlottak a zenekar tagjainak életéből vett bizonyságtételekkel, Jézus 

Krisztust dicsőítő dicséretekkel és Isten Igéjének felolvasásával tértek meg." https://www.zvjs.sk/sk/koncert-

worshipovej-kapely-v-leopoldovskom-ustave 

 

A vállalat tevékenységei DISMAS 

Egy éven belül megállapodtunk abban, hogy mi lesz a fő fókuszunk és célunk közösségünk számára. Ez 

egyértelműen ima volt. Képzeljük el, hogy a halálraítéltek keze és lába meg van kötve. Ez jelenti a bebörtönzésüket, 

annál inkább fejlett hangjuk van. Mivel a vakok tapintása jobban fejlett. Igen, a hangjuk Istenhez kiált. Sőt, van, 

akinek több ideje is van - mint nekünk itt a szabadságban. Néha emlékeztetem őket arra, hogyan élnek egyes vallási 

rendekben. Az ember belép egy vallásos rendbe, eladja mindenét, amije van, elajándékozza a szegényeknek, 

harangozik a kolostor falain kívül, még a ruháját is átadja, amiben jött, és minden vagyon és tulajdon nélkül, szigorú 

kolostorban elkötelezi magát Isten akaratának. Amikor ezt elmondom nekik, néhányan meg fogják érteni, hogy ők is 

valami hasonlót élnek most. Pontosan erről van szó. Csak két lehetőségük van. Vagy harcolnak a rendszer ellen, 

panaszokat írnak, szabadulásért esedeznek, vagy elfogadják a keresztjüket, és elkezdenek Isten igaz gyermekeiként 
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élni. Most már nem félek kimondani, hogy "Jesu serege". A DISMAS szlovák-cseh börtönszövetség (a továbbiakban: 

DISMAS-szövetség) ma már nemcsak Szlovákiában, hanem a csehországi testvérekkel is együtt működik. Már 14 

börtönt látogattunk meg ott, és mindegyikben imádkoztunk. Az imaszándékokat a spol. A misék azokért az 

emberekért vannak, akikhez az Úr Jézus Krisztus küld minket konkrét börtönökben és egyénileg, családjaikért és 

egyéb szándékaikért. 

Angyali imák: így hívják a Diszmás Társulatunk legfontosabb célját, és imákból áll: minden nap 20.00 

órakor egy rövid, ötperces imát imádkozunk, minden pénteken 8.00 órától szombat (éjfélig), tehát 40 óra nonstop 

min. egy óra, 15.00 és 16.00 óra között (pénteken és szombaton is), Szlovákia esetében pedig minden pénteken 12.00 

órakor. Míg az egyik csoport a rózsafüzért imádkozza (Fájdalmas, Örömteli, Ünnepi, Fényes), mások 500-szor 

imádkozzák az Úr imáját, mások a zsoltárokat olvassák, különböző böjtöket tartanak, mások játszanak és énekelnek 

az Úr dicséretére... teljes szabadságban. 

Jelenleg a spol. A Dismas rendszeresen 

szervez keresztény rendezvényeket, színházakat, 

koncerteket, dicsőítő istentiszteleteket és 

találkozókat szinte minden héten magukban a 

börtönökben, ahol az adott börtönlelkész 

támogatásával végezzük a szolgálatot. Ezzel 

párhuzamosan különböző jótékonysági 

szolgáltatásokkal (ruházati cikkek neki, 

gyermekeinek vagy a család többi tagjának) 

szolgáljuk a szabadon bocsátott tagokat. 

Szeretném megemlíteni az "Angyali ajándék" 

projektet is. Ezt a projektet karácsonykor hajtják 

végre. Érdeklődés esetén az egyesület aktív 

tagjainak küldjük. Dismas, akik börtönben vannak, 

karácsonyi csomagok a gyermekeiknek vagy unokáiknak. 

Fotó: Mirka feleség a spol. Dismas Luka éjfélig csomagolta az ajándékokat, hogy időben megérkezzenek a 

gyerekeknek, mivel csak 2018 decemberében gondoltunk 

rá, és ez egy kicsit bonyolultabb, mint amilyennek első 

pillantásra tűnik..  

 Megpróbálom egy kicsit részletesebben kifejteni 

ezt a szolgálatot a közösség elítéltjei számára. A legtöbb 

elítéltnek otthon vannak gyermekei, és karácsonykor 

egyedül vannak, távol az apjuktól, mivel ő börtönben van. 

De ezek a gyerekek is vágynak arra, hogy ajándékot 

kapjanak az apjuktól. Néhányan nem értik, hogy apa miért 

van börtönben, vagy nem is tudnak róla. És mindannyian 

egyetértünk abban, hogy nem ezeknek a gyerekeknek a 

hibája, hogy a szüleik vagy nagyszüleik börtönben 

vannak. Az elítélt kap egy levelet, amelyben ez áll: "Ha 

ezt szeretné megvalósítani, csak a gyermek nevére van 

szükségünk, lehetőleg a korára (hogy ki tudjuk választani 

a megfelelő ajándékot), pl. Annie 6 éves, és egy címre, 

ahová az ajándékot küldjük". Tavaly több mint 10 

gyermeknek küldtünk ajándékot. Remélem, hogy ez a 

szám minden évben növekedni fog. Az elítéltek közül 

sokan személyesen mondtak köszönetet, amikor 

meglátogattam őket a börtönben, de természetesen levelek 

formájában is érkeztek köszönőlevelek. Itt kiválasztok egy 

levelet, amely 2019.01.03-án érkezett.. 



Fotó: egy levélrészlet Józseftől, aki évek óta tölti büntetését. Röviden ismertetem a levél tartalmát, majd a 

káplán magyarázatát adom. Amikor elhatároztuk, hogy megpróbáljuk beindítani ezt a szolgálatot, írtunk néhány 

káplánnak, akik érdeklődtek. Luboš Kaščák káplán bejött az egyik cellába, és azt mondta, hogy a Dismas közösséget 

lehetőséget kínál arra, hogy a kisgyermekek kedvében járjanak. És ezzel kezdődik ez az előszóval ellátott levél, 

amelyben József azt írja, hogy látott egy reklámot a tévében, ahol gyerekek csomagolták ki a karácsonyi ajándékokat. 

Aztán ránézett a gyermekei képére, és miközben imádkozott, azt mondta ezeknek a gyermekeinek: ,,Az Úr ajándékot 

küld nektek az embereken keresztül". Abban a pillanatban kinyílt a kapu (cella) ajtaja, és a lelkész (káplán) bejött 

ezzel a szolgálattal - ,,Angyali ajándék". A levélben azt írja: "A bátyám nézte a tévét, és a reklám a karácsonyi 

ajándékokról szólt. Ránéztem a gyermekeimre, a falon vannak, és azt mondtam , gyermekeim, mit adjak nektek, de az 

Úr Isten elküldi nektek az ő népét, és ajándékotok lesz". És éppen akkor jött a plébános úr, hogy a gyerekek címét 

kérje. Azt mondtam, Istenem, mit csinálsz? A szívem annyira megszakad, köszönöm testvérem és feleséged, hogy 

szeretitek és engedelmeskedtek az Úrnak, mert az Úr ott munkálkodik, ahol neki tetszik. Köszönöm neked, a 

feleségednek és Briannek. Isten meg fogja jutalmazni. A gyerekek táncoltak, örültek és hitték, hogy az Úr Jézus 

Krisztus küldte őket. De mit mondhatnék neked, testvérem, sír a szívem."   

Az ajándékokhoz mellékeltünk néhány szót:  

,,Boldog karácsonyt Alice, egy gyönyörű angyal a mennyből itt járt nálam, és ezt a csodálatos ajándékot adta neked. 

A tiéd. Nagyon hiányzol, és elmondhatom neked, hogy imádkozom érted, és biztos vagyok benne, hogy ezért küldte 

nekem a Jézuska ezt az angyalt, hogy elküldhessem neked ezt a meglepetést, és hogy tudd, hogy nagyon szeretlek. 

Apukád"  

 A Jelenleg a Co. Dismas akár 1000 elítélt és vádlott Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban, Németországban és 

Angliában. 333 volt elítélt, vádlott van már a civil életben, akik közül eddig csak 5 került vissza a börtönbe.Megvan 

ez az információ, és statisztikailag az emberek több mint 70%-ának vissza kellene kerülnie a börtönbe, azaz 233 

embernek! Nos, de ha még 33 tag is visszamegy a VT-hez, az csak 10%. A hihetetlen egyenlőtlenség tehát az Isten 

útjára való őszinte visszatérés.  Megkérdezhetik, hogy miért nem látják ezt a felettesek? Talán azért nem akarják látni, 

mert amit ez a világ nem tud, vagy ami nem módszer, nem pszichológiai vagy pszichiátriai tevékenység, ez az, amitől 

ez a világ fél, mert nincs válasza, nincs mentsége, még véletlen egybeesés sem, így be kellene ismernie, hogy ez egy 

csoda. Egy másik tevékenység a társadalom elbocsátott tagjainak meglátogatása. Dismas (találkozó). Segítünk nekik 

abban, hogy állandó közösséget találjanak, és beilleszkedjenek a keresztény életbe. Kívánság esetén a szállás és a 

munka megszervezésében is igyekszünk konzultációt szervezni. Olyan projekteket is megemlítek, mint az Angyali 

mise, Angyali üdvözlet, Angyali levél, Angyali ajándék, Angyali mobil, Angyali magazin (hírlevél), Angyali fegyver, 

Angyali kép és Angyali kvíz.  Szeretném röviden ismertetni ezeket a projektjeinket, amelyekre apa hívott minket. 

Ezért mondom azt, hogy elhívott, mert minden projekt, sőt az egész szolgálat célja, hogy bátorítsuk és meglátogassuk 

a börtönben lévő testvéreinkben elrejtett Jézust. Elárulom, hogy szinte minden nap, amikor a pap a szentmise alatt 

átváltoztatja az élő Krisztust, közbenjárok érte, hogy úgy lássa ezeket az elítélteket, ahogyan Ő látja őket. És itt 

lebontom a már említett projekteket. 

Angelus mise: célja, hogy a Társulat egy-egy tagjáért celebráljon egy különleges misét. Dismas.  

Angyali üdvözlőkártya: minden tag (bent) névnapján és születésnapján kap egy üdvözlőkártyát, amely 

tartalmazza Isten igéjét és egy előre lefényképezett rajzot, amelyet éppen a börtönökből származó tagjaink 

adományoztak és rajzoltak. 

 
Fotó: Részlet Janek Leopoldov leveléből, aki azt írja: ,,Köszönöm a születésnapi üdvözletet. Ez volt az egyetlen, amit 

postán kaptam." Így válaszolt a Co. Dismas (Angyali üdvözlet). 

Angyallevél: ez a projekt a legkritikusabb időszakhoz kapcsolódik, amikor az ember a szeretteire emlékezik, 

és szüksége van arra, hogy valaki, akit szeret, a közelében legyen. És erről szól a szenteste. Hogy egy kis ízelítőt 

adjak, a legtöbb elítéltet, miután börtönbe kerül, elhagyja a családja, és magára marad. Ezért a családok gyermekei, 

akik a Co. Dismas (kívülről) csak az elítéltek nevét kapja meg, akikért aztán ezek a mi kis gyermekeink imádkoznak. 

Minden gyermek kap legalább egy nevet, és szenteste előtt 40 napig intenzíven imádkozik az adott személyért, 

valamint üdvözlőlapot ír és rajzol valamit az adott elítéltnek. Azt kell mondanom, hogy ez a projekt valószínűleg az 

elítéltekre volt a legnagyobb hatással, amint azt a velük folytatott későbbi levelezésből megtudtuk.    



Az Angyal Magazin: háromhetente 447 férfi és női elítéltnek küldenek egy úgynevezett "hírlevelet", amely 

többnyire 6-14 oldalnyi szöveget tartalmaz az egész társadalom életéről. Dismas, akár a börtönökön kívül, akár belül. 

Megemlítem továbbá az ilyen levelek küldésével járó és szerves részét képező szolgálatot, mivel az elítéltek 

válaszolnak erre az információra. Néha egy hónapban akár 154 levelet is kapunk, és minden egyes levelet személyesen 

elolvasunk és megválaszolunk, és a levelek tartalma általában különböző kérések, például csomagok, sportcikkek, 

Bibliák, keresztény irodalom, valamint imakérések, bátorítás, bibliai kvízek és missziós válaszok, amelyeket 

rendszeresen beírunk ebbe a magazinba. Természetesen tanúságtételeket is tartalmaznak, különböző élethelyzeteket, 

amelyek nem mindig örömteliek, de Jézus Krisztus gyógyít, Ő a legjobb orvos. 

A hírlevél képének képe a 16. oldalon található.  

Angyali ajándék: Ezt a projektet már ismertettük ebben a fejezetben. 

Angel Mobile: A Társaság egy tagjának megsegítésére irányuló projekt. Dismas, aki hosszabb ideje VT-ben 

van, és nem tudja jól használni az érintésérzékeny telefont. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez az idő vagy a 

kommunikáció a mobiltelefonhoz kötődik. Ez a segítség abból áll, hogy megvásároljuk ezeket a készülékeket, 

telepítünk rájuk alkalmazásokat, például a Rózsafüzért (hallgatásra), a Szentírást, a honlapunkat, és néhány tagunk 

telefonszámát és e-mail címét is feltesszük rájuk. Az Újszövetséget MP3-ban is betettük, amit meg lehet hallgatni, 

valamint néhány prédikációt Isten igéjéről, a VT utáni lelki megújulásról, hogy Krisztus mellett maradjunk, még az 

intézetből való kilépés után is. 

Még mindig megemlíteném a mellékleteket, amelyek általában csatolva vannak, minden egyes levélben. Pl. 

különböző útmutatások, magyarázatok a szentáldozás mikéntjéről, eucharisztikus csodákról, különböző lelki 

megújulásokról, valamint információk a karitatív szervezetekről és arról, hogy hová lehet fordulni, ha a VT-jük véget 

ér. Rendszeres és régóta futó kiegészítők különösen a Jeshua tanfolyama, a Lelkigyakorlatok, Ferenc pápától és az 

egyházatyáktól származó idézetek. Így, hogy érzékeltessük, egy NL-ben 20 nyomtatott oldal is van, és a nyomtatott 

oldalak száma összességében eléri a 4000-et. Ezek mintegy 80%-a színes.  

Az Angelus Quiz: egy bibliai kvíz - egy kurzus (kérdések a Szentírásból), amely a befejezés után díjazással és 

értékeléssel zárul. Ezt a kvízt minden tagnak ki kell töltenie, és az első kapcsolatfelvételtől kezdve kiküldjük, mivel 

nagyon fontos, hogy mindenki olvassa Isten Igéjét. Jelenleg 227 tag vesz részt a projektben. 

Angyalkép: ez egy szélesebb körű projekt, ahol a száműzöttek tagjai rajzolnak - festenek főként bibliai 

témákat, és így adjuk át ezeket az ajándékokat az árvaházak gyermekeinek vagy például Ferenc pápának. A cél az, 

hogy a tagok tehetségét az egyház számára használjuk, amire rendeltetése van, és úgy, hogy örömet hozzunk oda, 

ahol szomorúság van, vagy legalábbis mosolyt csaljunk az arcokra. Ez a projekt egyben felajánlásként és köszönetként 

is szolgál a szolgálatért. 

Angyali szeretet: egy plébániai közösséggel közösen felajánlott szolgálat. A projekt karácsonyra szól, és a 

börtön falai mögött élő társadalom azon tagjainak családjai számára, akiknek nagy szükségük van például egy 

mosógépre vagy egy hűtőszekrényre. Ezek a készülékek vadonatújak.  

Az angyalpuska: ez a rózsafüzér készítés hagyományának felelevenítése, amelyet 25 évvel ezelőtt többnyire 

életfogytiglaniak készítettek. Már 

régóta látom ezt a projektet, és az, 

ahogyan édesanyánk időzítette és 

megszervezte, csodálatos volt, és 

most már rózsafüzéreket készítenek 

a csehországi és szlovákiai 

börtönökben. Nos, különösen a 

szlovákiai börtönökben fordultunk 

az ordinárius papjainkhoz 

együttműködésért, és 13 börtönben 

gyártják ezt a fegyvert a majom-

diabla ellen. 

Fotó: a rózsafüzérek valóban kézzel 

készültek az életfogytiglani 

elítélteknél BB-ben, míg az 

elkészített rózsafüzérek alatti kép 

egy életfogytiglani kisfiútól 

Matúšek, aki együttműködött az Angyallevél projektben, és karácsony este egy gyönyörű levelet küldött ennek az 

elítéltnek.. 

 



 Együttműködés jogalanyokkal, szervezetekkel, hud. csoportok... 

2015-ben két alkalommal is 

megtisztelt bennünket a Lamačské Chvály 

és az ESPÉ együttes adventi látogatásával.  

Fotó: ÚVTOS és ÚVV Leopoldov a Prayers 

of Praise az ESPÉ zenekarral 2015. 

december 7-én az intézet mozitermében 

mintegy 120 elítélt és 23 vádlott 

részvételével. 

https://www.zvjs.sk/sk/koncert-kapely-espe-

v-ustave-leopoldov 

Az év végén megállapodtunk abban, 

hogy több keresztény éneket próbálnak, és a 

jövőben a meghívott vendégeket is meglepik 

a repertoárjukból, amelyet rendszeresen 

játszanak a szentmiséken, valamint saját 

szerzeményeikből. Nekünk azonban nem volt 

saját jó gitárosunk (csak olyanok, akiknek a 

jó éveik már régen mögöttük voltak). Ezért megkerestük az Guitary AID-ot, és ők egy gyönyörű mahagóni gitárt 

adományoztak a közösségnek. A közösség erőfeszítései abban csúcsosodtak ki, hogy a bibliaiskola meghívta Brian 

Letkót, hogy fejlessze és finomhangolja gitárjátékát, és még sok minden mást is.  

Íme a cikk tartalma és a hivatalosan megjelent fotó: ,,2016. április 7-én találkozott az énekes, gitáros és 

katolikus evangelizátor Mgr. Branislav Letko. A "dicsőítő" énekekről szóló előadáson és interaktív beszélgetésen az 

érdeklődési kör - Bibliaiskola - elítéltjei vettek részt. A találkozó során a keresztény himnuszok eredetét, jellemzőit és 

célját mutatták be számukra érdekfeszítő módon. Az elítélteket érdekelte a gyakorlás és az értelmezés. Ez alkalommal 

az angol Guitary AID által adományozott hangszeren is játszottak.“ 

https://www.zvjs.sk/sk/stretnutie-s-katolickym-evanjelizatorom-v-ustave-leopoldov 

Braňo azonban 

nem tudta, hogy a 

következő 

látogatásakor a Co. 

Dismas meglepte őt, és 

megosztotta vele azt, 

amit már régóta 

próbáltak. Úgy 

emlékszem rá, mint 

most, amikor 

harmadszor jött a 

Lamačské Chvály 

játszani Leopoldovba, 

és az egyik elítélt 

elkérte Braňótól a 

gitárt, mondván, hogy 

szeretne játszani 

valamit. Ekkor Braňo csak annyit mondott: ,,ingyen kaptad, ingyen adod", és elmosolyodott. Matúš Uriga, becenevén 

Chrobáčik, csak annyit mondott halkan: "hallgassuk meg ezt a dalt". Amire azonban ezután következett, arra 

valószínűleg egyikük sem számított. A "himnuszunk" - "Jézus, neked van a legszebb neved" - hallatán a Breaking 

Praises fiúk először kijózanodtak, majd könnyek kezdtek gördülni a szemükön. Braňo Letko egyszer a dicséretek után 

azt mondta: ,,Michal, amikor a börtönbe jövünk, Isten jelenléte azonnal jön, néha kint dicsekedni kell vele, de itt 

azonnal jön.".  

https://www.zvjs.sk/sk/koncert-kapely-espe-v-ustave-leopoldov
https://www.zvjs.sk/sk/koncert-kapely-espe-v-ustave-leopoldov
https://www.zvjs.sk/sk/stretnutie-s-katolickym-evanjelizatorom-v-ustave-leopoldov


Így fogadtak minden vendéget, valamint egy értékes látogatót, akit egy hivatalosan közzétett szöveggel és 

fotóval szeretnék bemutatni: ,,2016. május 21-én a 

kassai Maják községből származó Dominika 

Gurbaľová énekesnő és Maroš Vatašin zenész 

előadására került sor a Büntetés-végrehajtási 

Intézetben és a Leopoldov Büntetés-végrehajtási 

Intézetben. Ezek a fiatal zenebarátok gyakori vendégek 

a keresztény zenei fesztiválokon, és fellépnek a 

katolikus médiában. Az egyes énekek között ThDr. 

Vladimír Šosták, PhD, a Kassai Főegyházmegye 

katekézisért, családpasztorációért és a laikusok 

apostolkodásáért felelős püspöki helynöke szólt a 

vádlottakhoz és az elítéltekhez. Egy leírhatatlan 

élményért, sok köszönet minden résztvevőnek. 

https://www.zvjs.sk/sk/hudobne-vystupenie-s-

hodnotnou-prednaskou-v-ustave-leopoldov 

Ki kell emelnem, hogy az imák és a szép énekek mellett beszélgettek és kérdéseket tettek fel a Szentírásból. Tudták, 

hogy Vladko Shostak a katekézis püspöki helynöke, és előadásokat tart a "Yeshua" kurzusokon, amiről rendszeresen 

tájékoztattam őket. Nagyon gyümölcsöző beszélgetés volt, amely áldással zárult. A látogatás után Vladek 

engedélyével felolvastam az elítélteknek egy e-mailt, amelyet a látogatását követő napon küldött nekem. És ahogy 

felolvastam, több elítélt megdöbbent és megköszönte, hogy ezt közvetítettem nekik, mert ez egy nagy bátorítás és 

további megerősítés volt számukra, hogy amit tesznek, annak van értelme. Ennek az e-mailnek egy részét én is 

szerettem volna átadni Önöknek, ezért természetesen megkértem Vladek Sosztakot, hogy hozza nyilvánosságra, és ő 

beleegyezett. A tegnapi nap még mindig visszhangzik bennem.... nagyon erős volt számunkra... Isten erős érintése. 

Már azt sem tudom, hogy a foglyoknak volt-e szükségük ránk, vagy nekünk volt szükségünk a foglyokra. Azt hiszem, 

a "B" helyes. És te voltál Isten rendezője ebben. Éppen egy olyan helyre kukkantottunk be, amely nem túl hívogató az 

ember számára, de Isten bölcsessége, szuverenitása és mindenhatósága gyakran ott és olyanokkal működik, akikre 

aligha számítanánk. Nagyon hálás vagyok Istennek érted és a küldetésedért. Nagyon köszöntöm a 

bibliatanítványaidat... További áldásokkal Vlado testvér." A börtönben karitatív munkásokkal is dolgozunk. Például 

2017. május 18-án szintén a káplán Mgr. Ľuboš Kaščák és a Szlovák Köztársaság Fegyveres Erők és Fegyveres 

Testületek Ordinariátusával karitatív katolikus kulturális rendezvényt I. János pápa és vértanú ünnepe alkalmából, a 

Lámačské Chvály dicsőítő együttes kíséretében. Szeretném megemlíteni, hogy nem csak férfiak vannak őrizetben, 

hanem nők is, akiket az ÚVV és az ÚVTOS Nitra, a fiatalkorúak ÚVTOS Sučany, az ÚVTOS Levoča és az ÚVTOS 

Nitra Chrenová intézményekben látogattunk meg. A sučanyi börtönben lévő elítéltek kellemesen megleptek minket, 

és olyan dalokat játszottak, amelyeket a börtön plébániájának káplánjával, Mgr. Juraj Malý, SDB. Észrevettem, hogy 

a női énekesek értették meg őket a legjobban. Személyes beszámolókkal és tapasztalatokkal rendelkeznek egy olyan 

területen, amely kifejezetten közel áll a szebbik nemhez.  

Fotó: balra az ÚVTOS Levoča gospel együttes F6, jobbra Dominika Marušinová - Gurbaľová 

https://www.zvjs.sk/sk/hudobne-vystupenie-s-hodnotnou-prednaskou-v-ustave-leopoldov
https://www.zvjs.sk/sk/hudobne-vystupenie-s-hodnotnou-prednaskou-v-ustave-leopoldov


http://www.zvjs.sk/sk/hudobne-popoludnie-v-ustave-levoca 

https://www.zvjs.sk/sk/node/720164 

Az utóbbi időben Michal Straka, alias EGO rapper szinte havonta látogatja a börtönöket. Tudod, mit kérdeznek 

tőlem néhányan nagyon gyakran? "Michal, Ego megtért?" Vagy: "Miért viszed magaddal a börtönökbe?" Erre csak 

röviden válaszolok. Érzékelem, hogy úton van, és nem mondom el senkinek, hogy hol van az Istenhez vezető úton. 

A lényeg az, hogy jár. És tetteivel bizonyítja, amit mond. Az ő esetében ez egy jótékonysági tevékenység, ami azt 

jelenti, hogy az ország bármelyik börtönébe elmegy, beleértve a keleti börtönöket is, és nemhogy díjat nem kér, de 

még az utazásért sem fizet, sőt a hangmérnök, aki a második autóval megy a felszereléssel, még a benzint is kifizeti. 

Így fordul elő, hogy még egy egész napot is a szolgálatnak szentel, megvonja a kényelmét, a pénzét, és meglátogatja 

a halálraítélteket, mint a Mt 25,36-ban: ...Én börtönben voltam, és ti meglátogattatok engem. És válaszolok a másik 

kérdésre is, hogy miért viszem őt. Megpróbálom egy példával elmagyarázni. Bérbe vettük az Úr szőlőskertjét, és 

különböző vendégeket (munkásokat) hívunk, akik eljönnek, hogy megdolgozzák a szőlőt, öntözzenek, metszenek, 

kapáljanak, de én úgy látom, hogy Ego más szolgálatra alkalmas az Úr szőlőskertjében. Az ő szolgálata az, hogy 

kihúzza a nagy pelyvát és visszavágja a bozótot. Elmagyarázom, hogy mindig a legtöbb elítéltet vagy vádlottat vonzza 

a koncertjére, és általában válogatnia kell, mert tényleg mindenki el akar menni (persze nem csak a hívők), és 

megmutatja ezeknek az elítélteknek, akik biztosan nem jönnének el semmilyen keresztény rendezvényre, hogy még 

egy ilyen híresség is járhat a maga útján Krisztussal, és nem lesz kirekesztve. Mondok egy példát arra, hogy ez hogyan 

néz ki egy valódi koncerten egy börtönben. Michael a "Best Friend" című dal előtt azt kérdezi: "Tudod, ki a legjobb 

barátom?". És általában 

mindenki azt mondja, 

hogy Rhythm. Ő 

válaszol: "Nem, Jézus 

Krisztus". A következő 

dalok után újra 

megkérdezi, ,,Van otthon 

családod, feleséged, 

gyereked? És 

imádkozhatunk-e értük 

egy Miatyánkot?" Igent 

mondanak, és akkor 

Michael térdre 

ereszkedik velünk, és 

imádkozunk az összes 

elítélttel, de ami a 

legszebb ebben, hogy 

amikor legutóbb vele 

voltam, merem állítani, 

hogy azok a srácok 

annyira meghatódtak, 

hogy legalább 5 MxSS 

elítélt tényleg sírt és szívből köszönetet mondott.. 

Képzeljük el, hogy ezeket a kijelentéseket megerősíti a tisztviselő a: Csak egyszer élünk, és más emberként 

kell hazatérnünk" - ennek a mottónak a jegyében zajlott a szlovák rapper Ego koncertje, aki július 3-án mutatkozott 

be a ružomberoki intézetben. A koncertet a Dismas Christian Fellowship szervezte, amely ily módon is hozzá kíván 

járulni az elítéltek személyes és börtönéletének fejlődéséhez. Ego nemcsak a legismertebb slágereivel, hanem 

újdonságokkal is megörvendeztette őket, a végén pedig készségesen válaszolt különböző kérdésekre, amiért az elítéltek 

dörgő tapssal jutalmazták. Az előadás során a rapper és az elítéltek letérdeltek, és együtt "adták" a Miatyánkot a 

feleségeikért és gyermekeikért. 

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/ego-koncertoval-za-murmi-ustavu-ruzomberok 

Hozzáadok még egy fotót Michal S.-ről a Banská Bystrica-Kráľová intézetből a karácsonyi ünnepek alatt, 2019. 

december 20-án. 

http://www.zvjs.sk/sk/hudobne-popoludnie-v-ustave-levoca
https://www.zvjs.sk/sk/node/720164
https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/ego-koncertoval-za-murmi-ustavu-ruzomberok


Fotó: csak a Michal S. 

által javasolt, a 

halálraítéltek családjaiért 

mondott imákból, és 

vegyük észre az alázatot, 

amikor minden térd 

meghajolt a neve előtt. Fil 

2:10-11 Hogy Jézus 

nevére minden térd 

meghajoljon a mennyben, 

a földön és az alvilágban, 

és minden nyelv vallást 

tegyen: "Jézus Krisztus az 

Úr!" 

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/predvianocny-koncert-%E2%80%9Eega%E2%80%9C 

 A spol. Dismas, többször volt pap vendég a börtönökben, a püspök megbízásából ördögűzéseket végzett. 

Íme a hivatalosan megjelent cikk tartalma és a fénykép: ,,2019. március 2-án Matúš Marcin (a kassai Eparchia 

görögkatolikus papja) és Michal Libant (ÚVTOS 

és ÚV Leopoldov) elfogadta a meghívást az ÚVV 

és ÚVTOS Prešov nyílt osztályának helyiségeibe. 

Elsősorban a Szeresd felebarátodat, mint 

önmagadat, és ne tedd másokkal azt, amit nem 

akarsz, hogy mások tegyenek veled című 

előadást a Dismas relaxációs csoportnak 

szentelték, amely rendszeresen találkozik 

esténként a kórterem kápolnájában egy 

körülbelül 20 perces közös rózsafüzér 

imádságra. Mivel a rabok nagy érdeklődéssel 

várták a beszélgetést, azt a kórterem közös 

helyiségeiben tartották meg. A beszélgetéssel 

egybekötött előadásban Marcin Matúš magával 

ragadó, érthető és nem moralizáló módon tudta 

elmagyarázni, hogy merre tart a rendezetlen 

életmód, rámutatott az ember sok negatív 

hozzáállására az emberrel szemben, és 

elmagyarázta a Szent Rózsafüzér imádkozásának 

fontosságát. Mivel Máté a püspök megbízásából 

ördögűzéseket végez a Kassai Egyházmegyében, elmagyarázta, milyen esetekben használja az egyház az ördögűzés 

imáit, és mi a különbség a mentális betegségek és a Gonosz által okozott szenvedések között. Bár az elítéltek és a 

kórterem személyzete hajlandó lett volna még jócskán reggelig hallgatni ezt az alázatos embert, a négy és fél órás 

előadás után egy megfelelő taps és egy rövid záró ima az előadó előrehaladott idejéért és más tervezett találkozókért 

lezárta az előadást. Hála Istennek az olyan emberekért, mint Matthew Marcin és Michal Libant, akik elfoglaltságuk 

ellenére időt szakítottak arra, hogy eljöjjenek és bátorítsák a börtönbüntetésüket töltő elítélteket.“ 

http://www.zvjs.sk/sk/prednaska-pre-odsudenych 

2018-ban először látogattuk meg testvéreinket a Cseh Köztársaságban is, és eddig már 9 börtönbe látogattunk 

el, és meghívást kaptunk a cseh parlamentbe is. 2019 májusában még egy hivatalos dokumentumfilmet is 

forgathattunk ezekről a börtönökben végzett tevékenységekről. 

https://www.zvjs.sk/sk/aktuality/predvianocny-koncert-%E2%80%9Eega%E2%80%9C
http://www.zvjs.sk/sk/prednaska-pre-odsudenych
http://www.zvjs.sk/files/gallery/matus_marcin.jpg


 
 Fotó: a mikrofonhoz egy ritka ember, a Rýnovicei Börtön igazgatója, ezredes. Mgr. Vlastimil Kříž. 

https://www.vscr.cz/veznice-rynovice/novinky/koncert-gospelove-kapely-lamacske-chvaly/ 

Tiszteletből szeretném megemlíteni azokat a vendégeket, akiket még nem említettem, akiknek szintén nyitott 

volt a szívük, és eljöttek, hogy az Úr szőlőjében szolgáljanak. Ők voltak a Godknows nevű gospel keresztény 

együttes, a Cenakol fiúk, akik tanúságtételre és színházi előadásra jöttek, Dominik Pecho, aki a nyitrai Andrej Bagar 

színházban tartott színházi előadásban Jacques Fesch (a börtönben hívő elítélt) főszereplőjét játszotta, továbbá az 

Opral nevű roma keresztény együttes, Simona Martausová, Mitya Bodnar, Matej Valuch, aki túlélte az iráni börtönt, 

a Makovica Folklór Együttes, a keresztény rapperek, Dávid Janoček és Martin Dvornický, Miloš Viktorín pap, aki az 

elítélteket a Škapuliarskai Szűzanyának szentelte, mivel mezítlábas karmelita, és természetesen a hlohoveci Bétel 

plébániazenekar, amely, meg kell mondanom, sokszor megjárta a börtönöket. 

 
Fotó: Hlohovec plébánia zenekar Bétel az UVTOS Želiezovce-ban  

http://www.zvjs.sk/sk/hudobne-vystupenie-skupiny-bethel-v-ustave-zeliezovce 

Néhányan a börtönökben betöltött szerepünkről kérdezik, mivel minden börtönben vannak katolikus papok, 

valamint az Ökumenikus Lelkipásztori Szolgálat. A börtönbe járunk, hogy keresztény énekekkel, előadásokkal, 

drámajátékkal és különböző vendégekkel látogassuk és bátorítsuk a rabokat, és nemcsak az elítélt keresztények 

vesznek részt ezeken a tevékenységeken. Az elítéltek száma általában eléri a 150-et, és e tevékenység után sokan 

felkeresik a papot, vagy megpróbálnak visszatérni a keskeny útra, az élet útjára.  A szolgálat tapasztalata és az azt 

követő visszajelzések, akár a papoktól, akár a Társaságnak írt levelekből. Dismas, megmutatja nekünk, hogy a 

szolgálatnak van értelme. Megpróbálok egy példát írni arra, hogyan történt ez egy börtönben. Miközben felállítottuk 

a berendezést, az elítéltek elkezdtek bejönni, és leültek a számukra előkészített helyekre. Az első sorban ült egy 
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nagyobb fickó, aki úgy nézett ki, mint egy "világbajnok", talán én inkább úgy mondanám, hogy "csávó a réten". Az 

arckifejezése azt mondta, hogy "mi lesz ez megint, miről is szól, remélem, nem lesz unalmas", meg ilyesmi. Csak 

azért jött oda, mert nem volt semmi dolga a cellában, ki akarta engedni a levegőt, és kíváncsiságból meg akart 

tapasztalni egy kis kultúrát - ahogy mondani szokták, plusz egy kis kritikát. Elkezdődött a dicsőítő ima, jöttek a 

bizonyságtételek, és ekkor valami hihetetlen dolog történt. Amikor egy leopoldovi életfogytiglani tanúvallomást 

tettem, ez a gengszter kinézetű fickó hangosan sírni kezdett, és nem tudta abbahagyni a zokogást. Rendszeresen 

előfordul, hogy az emberek a dicséretek és bizonyságtételek alatt megváltoznak, mert megérinti őket, és néhányan 

még sírnak is, más keményebb fickók pedig úgy néznek, mintha egy plakátot néznének, nehogy véletlenül lecsorogjon 

egy könnycsepp a szemükön. És mi csak hálát adunk, hogy az Úr megérintette őt, mert ez nagy kegyelem. A végén 

odajött és kezet fogott velünk is. Hálát adott, mint oly sokan mások az összes börtönből. Ez nagy jutalom az Úrtól, 

látni a szívük átalakulását.   

Gyümölcs 

Sokan nem hisznek ezekben a dolgokban, és olyan kérdéseket kapok, hogy "Honnan tudod, hogy tényleg megtértek?" 

vagy "Nem szándékosan csinálják?". Valós példákkal fogok élni - egy elítéltnek 22 fegyelmi büntetés van a 

nyilvántartásában, amelyeket olyan fegyelmezetlen magatartás miatt szerzett, mint a testi sértés, az önkárosítás, a 

tiltott tevékenységek, az alkotmányos rend megsértése és sok más, és ennek az elítéltnek jelenleg egyetlen fegyelmi 

büntetés sincs a nyilvántartásában, hanem éppen ellenkezőleg, két fegyelmi jutalom van a nyilvántartásában. Ez 

pozitív radikális változást jelent a viselkedésében, ami a kezelési program végrehajtását és a differenciált alcsoport 

megváltoztatásának ebből következő lehetőségét okozza. Így látják az intézményben dolgozók és a személyzet, de én 

tudom, hogy ő csak egy dolgot tett, Jézus Krisztust tette oda, ahová való - az első helyre az életében, és minden úgy 

rendeződött, ahogyan annak lennie kell. Végül is, ha Krisztusé vagy, nem lopsz, nem verekedsz, nem tépsz be, nem 

ölsz, nem csalsz, hanem éppen ellenkezőleg, jót teszel. Így válik problémamentes elítélté, aki magatartásával pozitívan 

hat a többi elítéltre, és példaképként használhatjuk őt. Megpróbálok egy második példát használni, amely személyesen 

velem történt, amikor egy szolgálatot teljesítő tiszt felhívott az irodámban, aki elmondta, hogy szokatlan viselkedést 

figyelt meg egy cellában abban a problémás fogvatartotti egységben, ahol éppen szolgálatot teljesít. Elmondta, hogy 

egy szabálytalan ellenőrzés során 9 rabot figyelt meg a kereszt előtt térdelve egy buli során a vizoron keresztül. 

Elmagyaráztam neki, hogy szombatonként az elítéltek 40 órán keresztül legalább egy órán át folyamatosan 

imádkoznak.  

 
Fotó: A Diszmás közösség a Prešov-i Szakképzés-terápiás Intézet és Szakképzés-terápiás Intézet nyitott 

kápolnájában. Így valahogy az elítéltek minden nap imádkoznak, és különösen a szombati 40 órás láncimádkozáson. 
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Egy másik nevelő arról tájékoztatott, hogy a problémás elítélteket tartalmazó részlegen két olyan cella is van, 

ahol a társadalomból is vannak elítéltek. Dismas és a viselkedésük megváltozott, így a fegyelmi büntetések és a fizikai 

támadások száma minimálisra csökkent. Most elmondanám a másik oldal tanúságtételét, a tisztek változásáról, mert 

mi is ezért imádkozunk. Egyszer Szabinovban szolgáltam az F6-os roma gospel együttes fiúival.  Egy elítélt jött 

hozzám, és elmondta, hogy két évvel ezelőtt egyszer már volt velem a Lamačské Hlavlyban, egy másik börtönben. 

Ez az elítélt felkeresett, hogy elmondja, hogy miközben tanúvallomást tettem, észrevette a szolgáló tiszt arcát. 

Véleménye szerint ez volt a legrosszabb vagy a legalattomosabb az egész börtönben, és úgy gondolja, hogy ez a 

pillanat volt az, ami miatt a következő hét olyan teljesen megváltozott, kellemes és a Szentlélek által megérintett volt. 

Most egy olyan elítélt vallomását szeretném leírni, akit jó magaviselete alapján alacsonyabb szintű őrizetbe helyeztek 

át, és automatikusan át kellett helyezni egy másik intézetbe. Ebben az intézményben, mint később kiderült, növelte 

az elítéltek számát a DISMAS közösségben, amely tizenkét buzgón imádkozó tagból áll az elítéltek közül. Rövid idő 

elteltével ez a bizonyos elítélt írt nekünk, hogy megkérdezte, nem tudnánk-e eljönni meglátogatni és bátorítani őket, 

mint a többi börtönben lévő testvért. A megfelelő előírások, dokumentumok és adatok elrendezése után, valamint a 

pap jóváhagyásával mindent el lehetett végezni. A dicsőítő ima végén még egy szót kértem, amikor megkérdeztem 

az elítélteket, hogy van-e közöttük olyan, aki úgy érzi, hogy szeretne csatlakozni hozzánk a közösség imájához. 

DISMAS. Csak egy dolog a fontos, mégpedig az, hogy aki valóban érzi és vágyik rá, az emelje fel a kezét. Mert ez a 

kézfelemelés nem csak egy egyszerű gesztus, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit nyilvános megvallása, valamint az 

Isten iránti elkötelezettség. Sok esetben ez az, ami miatt az elítélt személyt nyápicnak tekintik, és mások a "kemény 

fiúk" egyikeként emlegetik. De tudom, hogy ők harcosok "Jézus seregében", és tudják, hogy kiben bíznak. Az elítéltek 

több mint fele, mintegy 50 rab, a fellebbezés után felemelte a kezét. Elmondom nektek, hogy a helyet már átalakította 

és előkészítette az a tizenkét elítéltből álló csoport, akik imádkoztak érte. Csak egy kis kovász kellett ahhoz, hogy az 

egész gombóc megkeményedjen. Dicsértessék az Úr. 

 
Fotó: Erik levelének egy része, miután meglátogatta az F6 gospel zenekart, akik visszajelzést adtak nekünk. 

A levélben azt írja: ,,,, de minden pénteken, amikor a pap is itt van, rózsafüzért imádkozunk csak Dismasért, és több 

mint 50-en vagyunk, akik szintén csatlakozunk a szándékainkhoz. Így, hogy először voltál itt, nagy nyomot hagytál." 

Visszatérnék a kezdeti kérdésre, ,,Honnan tudod, hogy ők valóban megtértek?". 

Egy Krisztusban élő testvér 18 évet ült börtönben, és 23 éves büntetéséből 5 évet feltételes szabadlábra 

helyezés után kegyelemben részesült (a továbbiakban ,,PP"). A börtönben a karthauzi rend szerint kezdett vallásos 

életet élni. Ez egy katolikus vallási rend, szigorú szerzetesi szabályokkal. Megpróbálok egy rövid leírást adni erről a 

testvérünkről, és arról, hogyan kezelte ezt a nehéz küzdelmet, és hová vezetett ez a küzdelem. Négy év után 

meglátogattam őt egy pozsonyi keresztény szeretetházban, ahol hajléktalanoknak segít. Elsősorban azért akartam 

meglátogatni őt, mert látni akartam a közösségét, a barátait és a börtön falain kívüli életének gyümölcseit négy év 

után, egyszerűen csak egy hétköznapot akartam vele tölteni. Amikor reggel megérkeztem Pozsonyba, először együtt 

mentünk el a misére, majd a Pentagonba (Pozsonyban egy helyi terület, amely tele van rosszul élő emberekkel, 

hajléktalanokkal, alkoholistákkal, drogosokkal, prostituáltakkal...). Ott drogfüggőket kezelt, és ahogy ez a világ írná 

- Szlovákia söpredékét. Ha nem a saját szememmel láttam volna, valószínűleg nem hinném el. Éppen a szemem láttára 

fecskendeztek drogot az ágyékukba és minden más testrészükbe. Néhányan nem csinálták azonnal, fél órán keresztül 

próbálkoztak. Nem értettem, miért, ezért elmagyarázták nekem, hogy azért, mert nem találtak vénát. Amíg ott voltunk, 

felhívta egy nő, aki megkérte, hogy menjen el a barátnőjéhez. Ma ismét megtagadták a kezelését, és kirúgták a 

kórházból. Egyszerűen nem tud járni, 30 napja nem volt széklete stb. diagnózisok. Így aztán a Pentagonból Pozsony 

egy másik részébe költöztünk. Ott laikus szemmel megvizsgálták, mentőt hívtak, amely végül ellátta. Aztán 

visszamentünk a házba, ahol körülbelül 120 hajléktalan embernek készítenek ingyenes ebédet. Zuhanyozhatnak, 

átöltözhetnek, ehetnek stb. Ha ez a Krisztusban élő testvérünk éppen nem a terepen van, akkor mindig ő főzi az ebédet, 



hogy ne kelljen még plusz 

költséget is fizetniük. 

Aztán beszámolt nekem 

arról, hogy mit tesz: 

délután 3-kor fogja a 

hátizsákját, és szó szerint 

elmegy, hogy felvegye a 

valódi rászoruló 

hajléktalanokat, akiket a 

rák utolsó stádiumában 

engedtek ki a kórházból, 

vagy haldokolnak, és 

senkinek sem kellenek. 

Ezért megkérdeztem: "És 

mit csinálsz velük?" Felvitt 

az épület legfelső 

emeletére, ahol ebédeltünk, 

és ott, ahogy kinyitotta az 

ajtót, több szoba is volt. 

Nem tudom, talán 10. 

Ahogy végigmentem rajtuk, sírtam. Emberek láb nélkül, vakok, a rák utolsó stádiumában... és az egyetlen dolog, amit 

ez a testvér ad nekik, hogy az utcáról elvonszolja őket ebbe a házba, megmossa, megeteti, ápolja őket, papot hív, fogja 

a kezüket, amikor meghalnak, és végül eltemeti őket. És mindezt SZERETETTEL A SZÍVÉBEN - KRISZTUSSZAL. 

Ezzel az emberrel töltöttem egy egész napot, és hálát adok Istennek érte. Hazafelé menet azt kérdeztem magamtól, ki 

képes erre?  Ismersz ilyen embert a való világban, beszéltél már ilyen emberrel? Igen, ő egy volt fegyenc, aki tele van 

buzgalommal az Úr iránt. Ő egy olyan ember, akit leköptek, elítéltek, de megismerte Krisztust, szereti Krisztust, és 

ezért követi Őt. És a szavakat, amelyeket Krisztus mondott, ő is mondja és véghezviszi, és valóban nagy buzgalommal 

túl is lép rajta.    

Fénykép: Lamačské Chvály az ÚVTOS-ban Dubnica nad Váhomban a szentmise alatt. 
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Egyszer a Lamačské Chválával elmentünk Dubnica nad Váhomba, és amikor beléptünk a börtönbe, Braňo Letko 

megkérdezte tőlem, hogy az elítélt Marek, aki akkor már szabadlábon volt, nem járt-e a bibliaiskolába. Tovább 

gondolkodtam, mert nem emlékeztem az elítélt Marekre, akit már elengedtek. Erre emlékeznék, ez biztos valami 

tévedés. Hogy felfrissítsem az emlékezetemet, Braňo elmesélt egy történetet arról, hogy amikor Kelet-Szlovákiában 

játszottak, odajött hozzá egy hölgy, és érdeklődött felőle. A vonaton találkozott vele, amikor Kelet-Szlovákia felé 

tartott. Leopoldovban egy roma férfi csatlakozott hozzájuk a fülkében. Azt mondta, hogy volt fegyenc, és nemrég 

szabadult a börtönből. Ekkor a fülkében mindenki felkapta a táskáját, és kissé megijedt. És ez a Márk volt az, aki 

egészen Poprádig mesélt nekik Jézus Krisztusról és a börtöntársadalomról. Dismas. Ahogy Braňo befejezte, még 

mindig nem tudtam, kiről beszél, és állítólag egy romáról, tehát egyáltalán nem. Továbbmentünk a börtönbe, és a 

dicsőítő ima közben eszembe jutott, hogy V. Márk lehetett volna az, aki néha-néha, talán kéthavonta egyszer eljött a 

bibliaiskolába, leült és hallgatott. Ez nem lett volna szokatlan, kivéve, hogy: először is, nem én hívtam őt, egyedül 

jött, másodszor, egy elítélt volt, aki gyakran verekedett elítélt társaival, önmarcangolta magát, és különféle spekulatív 

módon megsértette az alkotmányos rendet. Egy olyan személy, aki alkalmazkodási zavarokkal küzd, és nem teljesíti 

teljes mértékben a kezelési programot, lefordítva azt jelenti, hogy nem szeretne vele este egyedül sétálni. És csak 

néhányszor jött be, és mindig is csodálkoztam rajta. Csodálkoztam: "Miért?"  Egészen addig, amíg egyszer meg nem 

kérdeztem tőle, hogy miért csinálja ezt? Akár így akart minket lejáratni, akár szabotázst akart elkövetni. Azt mondta, 

hogy nem, csak úgy érezte, hogy ma bibliaiskolába kell mennie. Ezért megkérdeztem tőle, hogy van-e valaki, aki 

tudna érte imádkozni, és ő rögtön válaszolt: "Igen, a nővérem lelkigyakorlaton van, és SMS-ben üzeni, hogy minden 

nap térden állva imádkozik értem." Erre én azt mondtam neki: "Nos, Márk, ez a válasz arra, hogy honnan származik 

a kegyelem nagy része, amit kaptok. Az ő imáin keresztül változik meg az ember. Azóta megígérte, hogy megpróbálja. 

Egyszer volt egy bibliaiskolám, és úgy láttam, hogy az elítélteknek meg kellene hívniuk a rokonaikat, gyermekeiket, 
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szüleiket, barátaikat 24 órás nonstop imára (a kezdeti időkben 24 órás, nem 40 órás nonstop ima volt), és így egységet 

teremteni. Mert Isten egyesít, de az ördög megoszt. A társaság egyik tagja. Dismas, egy volt drogfüggő azt mondja: 

"Felhívtam anyukámat, mert azt akartam, hogy szombaton csatlakozzon hozzám az imára. Tudod, hogyan reagált? 

Sírt a telefonban, és beszélt velem: Fiam, ezért imádkoztam egész életemben. Egész életemben azért imádkoztam, 

hogy ezt mondd nekem. A kórházba megyek, de abban az órában imádkozni fogok veled." A következő héten jött 

egy levél a nővértől. Azt olvastam benne, hogy meghalt az édesanyja. Felhívattam, és azt mondtam neki: "Anyád 

meghalt..." Sírva fakadt, és nekem is könnyek szöktek a szemembe. Azt mondja nekem: "Nevelő úr, hálát adok 

Istennek, hogy édesanyám imádkozott értem, hogy meg tudtam térni, hogy nem hiába "imádkozott", hogy Isten 

meghallgatta őt, és elégedetten halt meg".  Jn 9:31 Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, de meghallgatja 

azt, aki tiszteli Istent és cselekszi az ő akaratát. 

Aztán volt egy bibliaiskolai összejövetelünk, és az elítéltek egymás után kezdték el mondani nekem: "Örülök, hogy 

börtönben vagyok." Nem értettem. Megkérdezem tőlük: "Miről beszéltek? Hogyan lehet örülni annak, hogy börtönben 

vagy, ha 2034-ben szabadulsz a börtönből? Ennek semmi értelme!"  Egy másik pedig felállt, és emelt hangon azt 

mondta: - Tudod, miért örülünk, hogy börtönben vagyunk? Ha nem lennénk börtönben, nem ismernénk Jézus 

Krisztust! Kívülről nem volt időnk rá, kívülről rosszat tettünk, néhányan közülünk vertük a gyerekeinket, drogoztunk, 

kiraboltuk a családunkat... nem voltunk jó emberek. De hálát adunk Istennek, hogy most itt vagyunk, hogy 

megismerhettük Jézus Krisztust, hogy ezt a kegyelmet adta nekünk itt a börtönben." 

Elmondhatom, hogy ezt más elítéltek is rendszeresen elmondják nekem. Tanúja vagyok ennek más elítélteknek, és 

ők jönnek, és azt mondják: "Nekünk itt is megvan, és hálát adunk Istennek. Nem tudom, miért vagyunk itt a börtönben, 

de ha ez miatt kellett volna, akkor örülök, mert Isten minden negatívumot, minden rosszat, még a legnagyobb 

gonoszságot is a javunkra fordítja. Ő egy jó Atya, szeret minket, és mindent, amit teszünk, Isten dicsőségére akarjuk 

tenni." 

Itt három levelet adnék ezzel a ténnyel kapcsolatban, hogy az elítéltek örülnek, hogy börtönben vannak. De ne hagyjuk 

magunkat becsapni, nem azért, mert ott akarnak maradni, hanem mert elfogadták a büntetést és megkapták a 

kegyelmet, hogy higgyenek Krisztus Jézusban! 

 
Fotó: egy plzeňi elítélt levelének egy része, amelyben azt írja, hogy "itt a Cseh Köztársaságban 12 és fél éves 

büntetésemet töltöm Amszterdamból Prágába irányuló kábítószer-csempészet megszervezéséért. 6 éve futok Isten 

áldásában, és ezt őszintén írom, és köszönöm az Úrnak, hogy megszabadított a pusztulástól és az életre hívott." 

 
Fotó: egy Besztercebányai elítélt levelének egy része, amelyben azt írja, hogy "4 éve és 2 hónapja vagyok 

börtönben. Nem jártam kint templomba. Csak itt, Besztercebányán találtam meg az Istenhez vezető utat, köszönhetően 

Ľuboš káplánunknak (ő tartotta a záróbeszédet, a hálaadó beszédet) és a csodálatos dismasi Michalnak"." 

 
Fotó: Részlet Braňo leveléből, aki azt is írja, hogy "sokszor gondolok rá, sőt mondom és beszélek róla, hogy 

jó, hogy bezártak, mert ha nem így lett volna, valószínűleg soha nem fordultam volna az Úrhoz,....". 



Miután a bibliaiskola már egy éve működött, zöld utat kaptam, hogy ezt a kört életfogytiglani büntetés esetén 

is elindíthassam, mivel ez a kör az egész intézményre kiterjed. A legelső találkozón hallottam egy bizonyságtételt, 

amelyet szeretnék megosztani veletek. Az elítélt beleegyezett, hogy nyilvánosságra hozza. Mint már említettem, 

életfogytiglani börtönbüntetést kaptam, és mindenkinek, aki itt találja magát, általában több gyilkosság van a háta 

mögött. Nem ismertem őket személyesen, és az első találkozóra három "életfogytos" jött el. Rövid beszélgetés után 

egyikük elmondta nekem a fent említett vallomást. Elmondta nekem: "Nevelő úr, elmondhatom a vallomásomat? 

Tudjátok, sokáig ültem, és nagyon sajnálom, amit tettem, és őszintén kértem Istent, hogy bocsásson meg nekem. 

Hiszem, hogy Ő már megbocsátott nekem, de a tetteimmel megbántottam Őt, és szükségem volt arra, hogy kibéküljek 

és bocsánatot kérjek. Ezért írtam az anyósomnak, hogy bocsánatot kérjek tőle azért, amit vele tettem. Megöltem a 

lányát és három unokáját. És tudod, mit írt nekem? Hogy megbocsát nekem, hogy imádkozik értem, és végül eljött 

meglátogatni, és most már tartjuk a kapcsolatot."  

Hozzá kell tennem ehhez a vallomáshoz, hogy már évek óta hímez egy nagy festményt az Utolsó vacsoráról, 

amelyet az anyósának akar szentelni a hihetetlen szívéért. Egy olyan szív, amelyet csak Isten tudott megváltoztatni. 

Szeretnék megemlíteni még néhány olyan volt elítéltet, akiket szabadon 

engedtek. Nem mondhatom, hogy mindig könnyű. Találkozom Jaroslav Jarábbal is.  

Körülbelül 4 éve szabadult, miután 22 évet ült rács mögött. 

Fotó: Jaroslav J. lakóhelyén tett látogatásáról, miközben viseletes dolgokat 

árult. Tudod, nem keresek sokat, de boldog ember vagyok, van családom, 

gyerekeim, és ez elég nekem. Légy alázatosabb, és csak köszönd meg. Semmi több. 

Telefonon beszéltem Jaróval, és azt mondta, hogy szüksége van néhány dologra a 

ruhákhoz és a gyerekeknek, akikre vigyáz. Így hát meglátogattuk, és leadtunk neki 

néhány táskát. Harmadik éve dolgozik egy cégnél, ahol egy ügynökségen keresztül 

kezdett, és már több mint egy éve törzstagként dolgozik. Nem keres nagy pénzt, de 

az alázat és a Krisztus iránti szeretettel párosuló munka többet jelent, mint amit a 

világ kínál. 

Egy másik volt elítélt, Jozef Štrbavý, aki 2018 augusztusában hagyta el a 

Leopold börtön kapuit, az Amazon cégnél vállalt munkát sofőrként, és minden nap hajnali 3-kor kel fel imádkozni, 

6.30-kor pedig elmegy Jézus Krisztushoz a szentmisére, majd munkába áll. Emlékszem, amikor először mondta, hogy 

ezt csinálja, emlékszem, hogy azt gondoltam magamban, hogy még vannak tartalékaim. Reggel korán kelek, és 

imádkozom a Fájdalmas Rózsafüzért, aztán elmegyek a szentmisére is, hogy ministráljak az oltárnál, de ilyen korán? 

Dicsértessék az Úr! Áldja meg őt az ég, tartson ki. Nagyon elégedett voltam. Z 5:4 Mert hozzád, Uram, imádkozom, 

reggel meghallod szavamat, reggel hozzád megyek és várakozom.  

Fotó: Jožek Štrbavý és Marian Kuff egy interjú során a spol. Dismas 

Amikor elkezdtem a bibliaiskolát a Leopold börtönben, szükségünk volt még 

egy jó gitárosra, aki keresztény dalokat játszik. Ajánlottak nekem egy 

"világmestert", aki nagyon langyos keresztény volt, ha szabad így mondanom. 

Nagy "gengszter" volt, mindenhol ott volt, mindent látott. Ennek ellenére 

megkerestem őt, és mivel nem okozott neki gondot, hogy Isten Igéjére és 

zsoltáréneklésre gyűljön össze, elkezdtük rendszeresen meghívni az 

összejöveteleinkre. Ahogy telt az idő, fél évnyi rendszeres találkozás után 

megkérdeztem tőle, hogy van, és hogy fejlődött-e az Istennel való kapcsolata. És 

ő csak annyit mondott, hogy nem szólt hozzá, és hogy csak azért jött ide, hogy 

kikerüljön a csapatból, és gitározhasson, mert nagyon élvezte. Ebben az esetben 

nem kérdeztem többet ezekről a dolgokról. Két héttel azelőtt, hogy kiment a civil 

életbe, eljött hozzám, hogy elmondjon nekem valamit, ami nagyon meglepett. 

Alázatos arccal mesélte, hogy hajléktalan, drogfüggő, hogy amikor kint volt, 

lopott, hogy hepatitis C-je van, és hogy a büntetése alatt még arra sem volt pénze, 

hogy a trencséni kórházba járjon kezelésre. Ugyanabban a lélegzetvételben azt 

mondta, hogy csak arra van pénze, hogy Pozsonyba menjen, és hogy nincs hová 

visszamennie, így... Tudtam, hogy mit akart mondani, de a végén és a 



szövegkörnyezetben mondott még valamit: Istened segítsen most rajtam. A felelősség rám szállt, és azonnal 

imádkoztunk érte, és átadtuk az ügyet Jézusnak, hadd oldja meg Ő. Eljött a feljutás napja, és ahelyett, hogy Pozsonyba 

ment volna, utolsó pénzével egészen Bécsig utazott. Mivel tudott németül, ott akart munkát találni. De egy egész 

napos keresés után sem talált munkát. Tudod, ha egy tetovált testű, sovány drogost látsz, aki épp most szabadult a 

börtönből, akkor az esélye, hogy munkát kapjon, igen csekély, és ezzel ő is tisztában volt. Aztán eszébe jutott Brań 

Letek, aki egy börtönlátogatás során azt mondta nekik, hogy ha valaki a civil életbe kerül, hívja fel őt, vagy írjon neki 

a Facebookon, és ő megpróbál segíteni neki, amennyire csak lehet. Szerencsére eszébe jutott ez a lehetőség, és írt. Ő 

és Brian ezután telefonon beszéltek, és együtt imádkoztak. Brian megáldotta, és végül azt mondta neki, hogy hívja fel 

újra, és kérjen munkát. Nagy csalódottságában és tanácstalanságában tárcsázta a számot, és amikor beszélni kezdett, 

egy hang jelentkezett a végén, és azt mondta, hogy beszélhet szlovákul, mert az ott dolgozó emberek többnyire 

szlovákok, és azóta is van munkája. Egy idő után csodával határos módon saját lakást kapott az Úrtól, amikor 

váratlanul kapott egy házat. Amikor legutóbb beszéltem vele, a pozsonyi Inchebában dolgozott, és igyekszik tisztán 

élni és járni Krisztus útján.   

Megemlítenék egy volt vádlottat is, aki a pozsonyi Igazságügyi Palotában "ült", és ott alapított egy céget. Dismas, 

hiszen még több mint négy év működés után is lehetetlen volt oda eljutni. Nem fogom leírni, hogy miért, de ami 

fontos, hogy az Úr utat tört oda Isten ezen emberén keresztül, és elkezdtek imádkozni Pozsonyban.  

 
Fotó: a vádlott levelének egy része az ÚVV BA-tól a Co. Dismas, amely Jožek Šiška felszabadulása után vette át a 

vezetést. A levélben azt írja, hogy ő és 22 másik tag este 8 órakor imádkozik a spol. Dismas. 

"Nem vagyok pap vagy elöljáró, de igyekszem működtetni a helyet, és a napi imánkon este 8.00 órakor 8-10 fő között 

van a létszámunk, de a 48 főből (ha teljes a szekció) legfeljebb 22 fő vehet részt. 

Érezzük Isten erejét, és közvetlenül tanúi voltunk annak, hogy egy olyan csoda vált valóra számunkra, amire senki 

nem számított." 

 Még mindig azt mondanám az érdekes reakciókról a börtönfalak mögött. 

 Rendszeresen találkoztunk a bibliaiskolában a Leopold börtön kápolnájában az erre a célra fenntartott időpontban - 

általában délután. A legtöbb elítélt délután 3-ig dolgozik. Ilyenkor az elítéltek többnyire sétálnak, és néha a játszótéren 

is van idejük a rendkívül népszerű focizásra. 

Nos, ez volt az az időszak, amikor 

bibliaiskolába jártam. Mivel az összes klub 

önkéntes, eldönthették, melyik klubba mennek, 

a fociklubba, amelyre néhányan egy hónapig 

vártak, vagy a heti rendszerességgel működő 

közösségbe. Legnagyobb meglepetésemre egy 

klubot választottak. Személy szerint én is nagy 

jelentőséget tulajdonítok ennek, mert nem volt 

"semmilyen előnyük" a gyűrűből - mármint 

világi, mint például fegyelmi jutalom, 

idézőjelben, vagy hasonló... Amiért odajöttek, 

az a keresztények közössége, a Szentírás 

olvasása, az énekek imádkozása, a rózsafüzér 



és Isten Igéje volt. Egyszer az elítéltekkel a körbe sétáltam a sétálóudvarokon keresztül (lásd az alábbi képet), és az 

egyik elítélt, aki az egyik udvaron volt bezárva, sikítani kezdett: "Hová viszed őket?" - bár tudta a választ, de ez csak 

provokáció volt, amivel a többiek előtt akart felvágni. Odamentem hozzá, és azt mondtam neki. "Tegyük fel, hogy 

eljövök a celládba, és elmondom neked, hogy örömhíreim vannak számodra. Mit gondolsz majd, mit értek ezalatt?" 

"Nos, hogy összepakolok és hazamegyek a szabadságba." "Nos, képzeljük el, hogy az evangéliumról fogunk beszélni, 

és ez örömhírre fordítható, de nem arra, hogy hazamennek, hanem arra, hogy örök életük lehet Krisztussal, és nem 

csak nekik, hanem nekem, neked is - ha hiszel benne. Róm 5:20 Ahol pedig sok volt a bűn, ott még inkább sok volt a 

kegyelem. 

Elítéltek levelezése - tanúvallomások 

Több mint két évvel ezelőtt megkérdeztem az Urat, hogyan lehetne elérni, hogy a halálraítéltek meglátogassák, 

bátorítsák őket, és imádságban egyesüljenek. Nem azt akarom mondani, hogy a felelős papok minden börtönben nem 

ezt teszik. Éppen ellenkezőleg, ők teszik ezt. Sok köszönet nekik ezért, áldja meg őket az Úr. Mindezt azért írom 

most, hogy bátorítsam szolgálatukat, bátorításként Isten Országának építésére még a kárhozottak között is. Az élő 

Krisztushoz, azaz az Eucharisztiához vinni őket. Amikor 2015. március 3-án részt vettem az OS és OZ Ordinariátus 

zsinatának ülésén, sok minden elhangzott arról, hogy a laikusoknak hogyan kell hozzájárulniuk Isten országának 

építéséhez. Ezeknek a dokumentumoknak (a Fegyveres Erők Ordinariátusának és a Szlovák Köztársaság Fegyveres 

Erőinek Zsinatának dokumentumai) a visszaolvasása inspirált, különösen a 118. szakasz, amely így szól: "Az 

Ordinariátus tagjai minden egyes részlegben sajátos apostolkodást végeznek, amelynek megvannak a maga sajátos 

jellemzői, ezért az Ordinariátus laikus tagjainak új, gyakran egyedi utakat és lehetőségeket kell keresniük az 

apostolkodás végzéséhez." 125. §: "A 

missziós küldetés, amelyet Jézus Krisztus 

az Egyházra bízott, minden emberre és az 

egész világra irányul. Az Ordinariátus 

laikusai is különböző módokon 

igyekeznek segíteni az Egyház missziós 

feladatát képességeik és küldetésük 

szerint".  és a 133. §: "Az Ordinariátus 

tagjai erőfeszítéseiket a testi és lelki 

irgalmasság mindennapi cselekedeteire 

összpontosítják. Elsősorban a családban, a 

szolgálati helyeken, a katonai 

missziókban, a foglyok, fogvatartottak és 

őrizetbe vett személyek, bűncselekmények 

áldozatainak kezelése során, valamint a 

mentési műveletekben. Az Ordinariátus 

tagjai hivatásuk gyakorlása során mindig 

szem előtt tartják az emberi személy 

méltóságát." És az elítéltekkel folytatott 

személyes levélváltás volt az egyik válasz 

arra, hogy Isten gyermekeit a börtön falain 

túl is összehozza, mert akár tetszik, akár 

nem, a börtönben is vannak Isten 

gyermekei. Ez a fejezet az olyan elítéltek 

által küldött levelezésre összpontosít, akik 

a börtön falai mögött voltak vagy vannak, 

és az Isten Társaságához tartoznak. 

Dismas. Az elítéltekkel való levelezés 

nemcsak személyes levelezés formájában 

történik, hanem havonta kétszer küldött 

rendszeres hírlevél formájában is..  

Fotó: a 18. számú hírlevél címlapja  



E hírlevelek tartalma olyan eseményeket tartalmaz, amelyeken a Dismas tagjai részt vettek, például börtönlátogatások, 

fesztiválok, találkozók egyházi vezetőkkel, jótékonysági munka, rádió- és televíziós médiumok látogatása stb. 

Emellett információkat tartalmaz a Dismas-közösségért celebrált és a jövőben celebrált szentmisékről, valamint a 

Dismas-tagok tanúságtételeit. Dismas, meglátások, érdekes tények, néhány kiválasztott bátorító levél más tagok 

számára, és végül rövid tanítások az egyház tanítóitól, szentektől, valamint a jelenlegi Szentatyától, Ferenc pápától.   

  Tudom, hogy már olvastatok néhány levelet, de 

szeretném tájékoztatni benneteket a Dismas 

Közösséghez érkező elítéltek leveleinek néhány más 

részéről, ami havonta körülbelül 100 levél, és minden 

egyes levél külön-külön van kiírva.  Szeretném a 

Dismas Közösséghez érkezett egyik első levéllel 

kezdeni. Fotó: egy leopoldovi elítélt levelének egy 

része, aki a bibliaiskolában kezdte megismerni a mi 

Urunk Jézus Krisztust, majd levelet írt haza.  

A levél szövege: "Nevelő úr, tudja, mi történt velem! 

Anyám és a nővérem azt írták nekem, hogy felnőttem! 

A hitből és abból, aki a Biblia olvasására tanít engem. 

Azt írták nekem, hogy a Biblia szemetet mond! És 

hogy nem szabad!!! olvasni azt a Bibliát, különben 

kirúgnak!!! ki a házból!!! De az életben igen!!! Nem 

adom fel!!! a hitem, mert szeretem!!! Jézusom!!! 

Hagyd, hogy azt írjanak, amit akarnak! Még az 

életemet is odaadom a mi Urunkért, Istenünkért!!! De 

a családom nem veszi észre, hogy ennyire sokat 

köszönhetnek a mi Istenünknek mindenért! 

Néha érkeznek levelek, amelyekben az elítéltek a szabadidejüket írják meg. 

A társadalom elítéltjei. Dismas evangelizálja a fogolytársakat még a séta alatt is, 

 
Fotó: egy levélrészlet Robtól, aki a séta során elítélt társait evangelizálja. Miközben ezt a levelet olvastam, egy 

eseményt láttam magam előtt, mégpedig azt, hogy miközben kinéztem az ablakon a sétáló udvarokra, egy elítélt, aki 

a diszmászi közösségben volt, egy hitetlen elítélttel sétált (ha lehet így fogalmazni), és Krisztusról beszélgetett vele. 2 

Tim 4:2 Hirdesd az igét, intéztesd az időben és az időn kívül, ítélj, dorgálj és intéztess minden hosszútűréssel és 

bölcsességgel. 

A levél szövege." Én is sétáltam ma. A séta során imádkoztam, evangelizáltam, és végül néhány elítélt odajött hozzám, 

hogy megkérdezzék, mi az a Dismas. Kedves volt, és az egyikük azt mondta, hogy egy Libant oktató alapította, tehát 

tudnak rólad, és kedvelnek téged, Michael. Megkérdezték, hogy hol vagy, stb. Ezért azt válaszoltam, hogy önök más 

börtönökben is végeznek szolgálatot az Úrnak. Gondolom, nem értették meg. Tudjuk, hogy van ez. Mi vagyunk Jézus 

Krisztus serege." 

Mutatnék egy pillanatot egy maratonról, ahol egy elítélt futott a sportnapon egy olyan lábbal, amit még egy 

tornacipőbe sem tudott beletenni egy fehér DISMAS pólóban..  



 
Fotó: Stefan levelének egy része, Palo azt mondja a negyedik körben: ,,Uram nem bírom tovább, fáj, de te 

futsz értem!!! Ki nyert? Nos Ő és Palo vele együtt." Ez egy maraton lehetett, szívesen ott lettem volna. És ha véletlenül 

kíváncsiak vagytok, hogy ki volt Ő, azt hiszem, az Úr volt az. 

A levél szövege: Palo úgy szállt fel, hogy a lábán akkora duzzanat volt, hogy még a cipőjét sem tudta rendesen 

bekötni. Azt mondtam neki: "Palo, Jézus Dismasért." És mindig minden egyes menet után felemelt kézzel integettem 

és imádkoztam hozzá. A negyedik körben azt mondja:" Uram, nem bírom tovább, fáj, de te futsz értem!" Ki nyert? 

Nos, Ő és Palo vele együtt. Ismét - Dicsértessék az Úr!" 

 Szeretnék helyet adni egy csehországi Rýnovice levelének is, amely a börtönben tartott evangelizáció 

után érkezett hozzánk.                                                                                                                                                       

 
Fotó: egy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt elítélt levelének egy része a Rýnovicei börtönből. A levélben 

megköszöni, hogy elküldtük neki az NL magazinunkat, és minden keresztény tevékenységet, amit az elítéltekért 

végzünk. Sok áldást kívánt nekünk Dismas évfordulójára, és megköszönte imáinkat. 

A levél szövege angolul:" Meleg üdvözletem Szlovákiába, és köszönöm, hogy emlékeztek rám, és hogy küldtök nekem 

hírleveleket a tevékenységeitekről, arról, hogy mit csináltok, és a Hangosan magazinotokról. Be kell vallanom, hogy 

nagyon meglepett, hogy milyen kiterjedt keresztény tevékenységet folytatsz, és le a kalappal mindazért, amit a 

hívőtársaidért teszel. Csodálnom kell az Ön elkötelezettségét és elkötelezettségét is. Nem értem, honnan veszed az 

energiát ehhez. Szeretném továbbá kívánni a Co. Dismas évfordulóján. Legyen sikeretek minden téren, elvégre a 

börtönökben némileg más a küzdelem. Tehát a jövőre nézve sok győzelem az emberi gyarlóságok elleni harcokban, 

amelyek miatt az emberek börtönbe kerülnek. Köszönöm azt az imát is, amit a Breaking Praises csoport utolsó 

koncertjén mondtál értem a Rýnovicei börtönben. Érdekes és különösen új élmény volt számomra. Kívánom, hogy 



mindkettőtöknek a meghirdetett szentmiséket kint a Co. Dismas. És még egyszer köszönöm a bátorítást, mert abból 

sosem elég. Kitartás, és továbbra is gyarapodjatok! Szimpatizáns keresztény testvéreimmel." 

Szeretnék egy kicsit megállni és leírni egy eseményt, ami 2019. május 1-jén történt velünk a Lamačské Hlavlyval a 

Rýnovicei börtönben, ahol az LCH és a DIMSAS közreműködésével dokumentumfilmet akartak forgatni a 

börtönökben zajló evangelizációról, és egy egyedülálló hangfelvételt akartak készíteni CD-n.  Megpróbálok szépen 

sorban haladni. 2018. május 1-jén levelet kaptunk az igazgatótól, Col. Mgr. Vlastimil Kříž, a rýnovicei börtön 

igazgatója, mi (az LCH és a diszmászi közösség) meghívást kaptunk egy újbóli koncertre (mi azonban nem 

koncerteket, hanem dicsőítő imákat tartunk), pontosan egy évvel későbbi időpontra, azaz 2019. május 1-jére. Amit 

ideiglenesen elfogadtunk, és 2019 elején, az igazgatóval való egyeztetés és sok ima után, olyasmi történt, ami 4 év 

alatt egyszer sem történt meg velünk. Az igazgató tájékoztatott minket, hogy hozhatok saját kamerát és megfelelő 

felszerelést. Mindannyian izgatottak voltunk, és három autónyi profi felszereléssel a Cseh Köztársaságba utaztunk, 

hogy leforgassuk a dokumentumfilmet. A koncert reggelén hittel kezdtük el a felszerelés felállítását, mivel az időjárás-

előrejelzők és a mobil időjárás-applikációk szerint ma esőt ígértek. Tudod, Liberec mellett vagyunk, az Óriás-

hegységen kívül, de mi nem foglalkoztunk vele. Amikor az operatőrök a kamerákat gurították ki, és a srácok 

kipakolták a hangszereiket a dicsérethez, az ég már eléggé beborult volt. Ekkor felvettem Ferkó Hunkát, és elmentünk 

imádkozni. Miközben imádkoztunk, elkezdett esni az eső. Az LCH-s srácok és az operatőrök már mindent kipakoltak, 

és már csak néhány perc volt a hangosítás, és elkezdhették behozni az elítélteket. Körbesétáltuk a játszóteret és 

imádkoztunk. 10 perc folyamatos imádkozás után még jobban esett az eső. Addigra a testvérek letakarták a műszereket 

és a kamerákat, de nem rejtették el őket. Hittel nem hagytuk abba az imádkozást, sőt, fokoztuk az imádságunkat. 

Braňo megfújta a sásfárt, mi doboltunk, és hirdettük, hogy a viharnak Jézus Krisztus nevében kell elülnie, mert nem 

azért utaztunk 3500 kilométert három autóval, hogy az ördög elrontsa nekünk. És 5 perc múlva, amikor már mindenütt 

zuhogott, a nap elkezdett kisütni fölöttünk. 

 
 Fotó: a Rýnovicei börtönből, a sétaudvarról, eső után, ahol a dicsőítő imák zajlottak. Nézd meg az árnyékot. 

Ott a felhők szétváltak, és a fény felragyogott! Fénykép még a Szent Rózsafüzér imádkozása közben. Balra Francis 

Hunka. 

Még mindig emlékszem, amikor a második bizonyságtételemet akartam elmondani a dicsőítés alatt, egy 

börtönmunkás megállított, és azt mondta nekem, hogy mások úgy gondolnak a börtönökben élő keresztényekre, 

mint "naivakra". Miközben tanúságot akartam tenni arról, hogy Jézus Krisztus mit tesz a börtönökben, eszembe 

jutott valami, amit egy ördögűző mondott nekem arról, hogy a keresztények naivak. Elmeséltem ezeknek a 

srácoknak egy esetet, ami egy ördögűzés során történt. Egyszer, amikor ez az ördögűző éppen egy démont űzött ki, 

rájött, hogy néhány hónappal korábban már kiűzte ezt a démont ebből a személyből. Megkérdezte a démont, hogyan 



lehetséges, hogy újra visszajött. A démon válaszolt neki: "Mert naivak és ostobák!" Aztán azt is megértették, hogy 

ki volt naiv és ostoba. Tudod, van egy pólóm, aminek az elején az áll: "Bolondok vagyunk Krisztusért (1Kor 4:10)". 

Amikor két srác sétált velem szemben, az egyik azt mondta a másiknak: "Láttad, mi állt rajta?".  A másik fickó 

körülnézett, de csak egy póló hátulját látta, amin az állt , hogy ,,Kiből csinálsz te bolondot!". Ezt pedig mindenki 

maga válaszolja meg. Megkérdezem az elítéltet: "Hogyan válaszoltál? Elítélték?" Pontosan ez az, amivel az elítéltek 

szembesülnek - ezt a Szentírás több helyen is kifejezi. 1 Kor 1:18 Mert a keresztnek beszéde bolondság azoknak, 

akik elvesznek, de azoknak, akik az üdvösség útján járnak, vagyis nekünk, Isten ereje. 

 
Fotó: Gabe levelének egy része, akit a gyermekei anyjával való helyzetéről kérdeztünk. Kellemesen meglepett 

a válasz, ahogy bizonyára olvastátok, és mivel felhasználtam a hírlevélhez, egy Hrnciarovci elítélttől is kaptunk 

választ, hogy ő is Ock áldásával akar élni. Mint írja, ő és társa úgy döntöttek, hogy szabadulásuk után a templomban 

összeházasodnak.  

A levél szövege: "A hétvégén megköszönöm neki. Igen, Mihály testvér, egyelőre csak a társam, mert mindketten 

elhatároztuk (vagyis ő és én), hogy amint megszabadulok, összeházasodunk Isten házában, hogy Ő megáldja a 

házasságunkat, hogy ne éljünk paráznaságban. Ez a mi álmunk, és szeretnénk valóra váltani. Michal testvér, te sem 

hiányozhatsz arról az esküvőről, ahogyan nem hiányozhat a Törődő Dicséret, Braňo Letko és a többi testvér sem. 

Megtiszteltetés lenne meghívni. Ez egy leánybúcsú lesz." 

Néha leveleket is kapunk elítéltektől, akik szintén konkrét evangelizációt mutatnak be a börtönben. 

 
Fotó: egy Dubnica nad Váhom-i elítélt levelének egy része, amelyben azt írja, hogy túlmelegedett az ebédnél. 

 és nem volt annyi ideje, hogy többet beszélgessen elítélt társával, ezért kölcsönadott neki néhány újságot. 

Aztán amikor egy idő után újra találkozott vele, az illető elmondta neki, hogy elkezdett imádkozni.   

A levél szövege: "Ebéd közben egy rabtársam azt mondta nekem, hogy észrevette, hogy mindig áldást mondok 

az étkezés előtt, és hogy látta, hogy imádkozom a rózsafüzért. Szóval azonnal beszélgetni kezdtünk. Elkezdtem mesélni 

neki a Co. Dismasnak, hogy minden héten 40 órás áhítatot imádkozunk, és milyen szándékokért, és hogy 

csatlakozhatna hozzánk, ha akar. Kölcsönvettem néhány hírlevelet arról az ebédről, amikor elmentünk, és hagytam, 

hogy elolvassa őket.  Nos, ma, 2019. június 30-án, amikor elmentem értük, azt mondta, hogy este 10-től 11-ig 

imádkozott." 

Különböző javaslatok is vannak nyilvános társadalmi eseményekre, amelyeken részt akarnak venni, még akkor is, ha 

nem tudnak személyesen ott lenni. Ezért írtam és mondtam személyesen, hogy a diszmászi közösség imádkozik,és 

néhány elítélt böjtöl is ezért a gyönyörű, életeket mentő akcióért. 



 
Fotó: Stefan levele, aki az újságon keresztül arra hívja a többi elítéltet vagy minden tagot, hogy imádkozzanak és 

böjtöljenek a 2019. szeptember 22-én megrendezett Élet Menetéért. 

A levél szövege:" Arra is szeretném megkérni Önt, hogy tájékoztassa a menet szervezőit, hogy eddig körülbelül 200 

ember jelentkezett, akik imádkoznak és böjtölnek értük és az egész menetért. És arra kérnek, hogy még többen 

jelentkezzenek. Kérem, hogy kezdeményezzétek és írjatok fel minket, mert mindannyian csatlakozunk az imákkal, és 

hiszem, hogy még többen csatlakozunk a böjtöléssel. 

Ezt a menetet Ferenc pápa támogatta és személyesen megáldotta és üdvözölte." 

Ezeket a tényeket hivatalosan is felvettem a Társaság imáiba. Dismas és én úgy gondoljuk, hogy az imák és a böjtök 

meghozták gyümölcsüket. 

Fotó: Tanúságtétel Dismasról a pozsonyi Élet Menetén 2019. szeptember 22-én a TV LUX élő közvetítésében a 

Facebookon. Ebben azt is megemlítettem, hogy az elítéltek minden nap imádkoztak és böjtöltek ezért az akcióért, és 

elmondtam édesanyám tanúvallomását is. Akkoriban 50 000 ember vett részt az Élet Menetén. 

 Egy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt elítélt vallomása: a test tisztasága 

Ne az én dicséretem legyen, hanem az Úr dicsérete, amelyet értem és bennem munkál. Te tudod, mi az én tisztaságom! 

Jézussal sikerült tisztán tartanom a testemet, és kértem Anka Kolesárovát is, hogy járjon közben értem ebben. 

Régebben, már gyerekkoromban is nagyon kerestem a nők szépségét, gyűjtöttem aktképeket, nőket, fehérneműs 

lányokat. Gyerekkoromban mindig hízelegtem a lányoknak, hogy vetkőzzék le magukat, és mutassam meg, hogy mi 

az, ami nekem nincs, spekulatív és leleményes voltam, mindig rávettem őket, hogy vetkőzzék le magukat. Most már 

szégyellem magam emiatt, és ez undorít. Emellett, ahogy idősebb lettem, erotikus magazinokat és pornókazettákat is 

néztem és vásároltam, és a testemmel szemben figyeltem és cselekedtem (magam mutogattam és különböző 

gyakorlatokat végeztem magamon, a saját testemen). Most már tudom, hogy ez volt a legundorítóbb dolog, amit 

tettem. Pillanatnyi örömöket, élvezeteket, gyönyöröket cseréltem el a Szentírásért, a Megváltóért, az Atya Istenért. 

Elcseréltem a test és a világ eme örömét a mennyországra, a lelkem békéjére. Istent (bálványt) csináltam a testemből. 



Mostanáig a szívemet összeszorította a bűntudat, az árulás érzése. Még a büntetésem letöltése alatt is mutogattam 

magam, incselkedtem magammal, pornográf magazinokat nézegettem, és gondolatban ilyen perverz szexuális 

vágyakkal foglalkoztam. Szégyellem ezt, mert megsértettem Megváltómat, Jézust, akit éppen ezekért a bűnökért, a 

paráznaságért, az önkínzásért és a test tisztasága elleni bűnökért feszítettek keresztre. Én is keresztre feszítettem a 

Megváltómat, amit nagyon sajnálok és megbántam. Könyörgöm az Ő bocsánatáért, az Ő irgalmáért, és köszönetet 

mondok Neki mindenért, különösen a szeretetéért és a kegyelemért, hogy szeret engem e bűnök ellenére, amelyekkel 

megbántottam Őt. Miért? Mert annyira szeret engem, hogy életét adta értem, hogy megfeszíttesse magát értem, 

bűnösért, hogy örök életem legyen. Hálát adok Neki ezért, és a kegyelmekért, amelyekkel megvéd a test bűnei ellen. 

Kedves testvéreim és mindazok, akik hallani fogják ezt a bizonyságtételt, elolvassák, és azok számára, akiknek 

ugyanazokkal a problémákkal kell szembenézniük, mint nekem, azok számára, akik bárhogyan is hívnak engem ebben 

az időben, csak egy dolgot kell írnom (mondanom): "A tested tisztán tartása nehéz, de gyönyörű."  Ezt ma már tudom, 

de a Mennyek Országát meghódítani is nehéz, és a Mennyek Országa azoké az erőseké, akik meg akarják hódítani, 

és az erősek - a Szentek - közösségében akarnak lenni az örökkévalóságban. Köszönöm Boldog Anka Kolesarovának, 

mert amikor hozzá fordultam segítségért, hogy segítsen rajtam, megértettem, hogy a testem tisztasága már nem 

szennyezett, abbahagytam a hivalkodást. Korábban napi 5-10 alkalommal is ezt csináltam. A kakilás undorító és 

undorító lett számomra. Elkezdtem úgy tekinteni a nőkre, mint nővérekre, barátokra - barátnőkre. Nem mint a 

magamutogatás és az élvezet tárgya. Régebben ez lehetetlen volt számomra, mert minden nőre úgy tekintettem, mint 

egy szexuális tárgyra, és lelki szemeimmel azonnal levetkőztettem, és mindenféle szexuális perverziót elképzeltem, 

és nem csak nőkkel...! Mit tudnék ehhez hozzátenni kedves testvérek - barátok, nővérek és elvtársak, hogy még maga 

Jézus is azt mondja a test tisztán tartásáról. Aki nem tud tartózkodni, az házasodjék, de legyen hűséges; aki egy 

állapotra van hivatva, az cselekedjen annak az állapotnak megfelelően! És mindenki emlékezzen Jézus szavaira az 

evangéliumban, hogy (Mt 5:27-28) "Hallottátok, hogy azt mondták: Ne paráználkodj! De én azt mondom: Mindenki, 

aki kéjesen néz egy nőre, már házasságtörést követett el vele a szívében. "Akkor valld be, kedves testvérem, hányszor 

néztél kéjesen egy nőre? És te, húgom, mit mondasz, hányszor néztél már így egy férfira? Valld be! Nem kell 

nyilvánosan. Csak vegyél bátorságot, menj el gyónni, ismerd be, valld meg, és ne vétkezz többé. Bizonyára nem 

könnyű, de aki igyekszik, az győzelmet arat!!! Tudom, miről beszélek. Bár azt is ki kell mondanom, ami a 

Szentírásban meg van írva: "Aki áll, vigyázzon, nehogy elessen". Tehát ahol a bűn bőséges volt, ott a kegyelem "annál 

inkább bőséges volt" (Róma 5:20). Kérjétek tehát egyúttal az Úr Jézustól a kegyelmet, hogy kitartsatok az üdvösség 

útján.  Szeretnék még megemlíteni valamit a 3Mózes könyvéből - Erkölcsi intés: "Senki sem közeledhet 

vérrokonához, hogy viszonyával meggyalázza őt" (Lv 18:20), és a mai napra is illik: "Ne közösülj férfival úgy, 

ahogyan nővel közösülsz". Ez egy undorító dolog." (Lv 18:22) Miért írom ezt? Magam sem tudom, de úgy érzem, le 

kell írnom és tanúságtételként közzé kell tennem. A test tisztátalanságának bűnében voltam. Most egyelőre 

tartózkodom mindentől, ami beszennyezné a testi tisztaságomat. A kegyelem segítségével és az Úr Jézus segítségével 

meg lehet tenni. Kértem Őt, hogy gyógyítsa meg a szexualitásomat, a test szennyének minden bűnét a kereszt alatt az 

Ő lábai elé vetettem. Kolesarai Boldog Anna segítségét kértem, hogy járjon közben értem, hogy megőrizhessem 

testem tisztaságát. És boldog vagyok, hogy már nem vágyom az önkínzásra, és nem is gyakorlom többé. Jézus ad 

nekem erőt, és ezért hálás vagyok neki. Ez nem az én érdemem. Ez az én Megváltóm, Jézus érdeme. Én csak 

könyörögtem, kértem őt, és az ő kegyelméből megvéd ettől a szörnyű bűntől. "Uram, köszönöm Neked a test 

tisztaságát, és ugyanakkor kérem a kitartást, hogy megőrizzem a test tisztaságát, amelyet Neked akarok felajánlani. 

Felajánlom Neked mások gyógyulásáért, akik a test tisztátalanságától szenvednek és ebbe a bűnbe esnek. Uram Jézus, 

szeretlek Téged! Ámen." Én is tagja vagyok a SČVS - DISMAS-nak, majdnem ott voltam a születésénél, amikor a 

Leopold börtönben kezdett formát ölteni. Köszönöm Michal Libanta-nak is, aki meghívott ebbe a közösségbe, és 

megmutatta, milyen boldognak lenni annak ellenére, hogy börtönben vagyok, és életfogytiglani börtönbüntetést 

kaptam. Ez a boldogság a Szeretetben rejlik, Isten a Szeretet, Jézus a Szeretet, és Jézussal mindent legyőzöl, még a 

test tisztaságának megőrzését is, ami olyan gyönyörű. Mindenki gondolkodjon el ezen, én is ezt mondom neked, 

kedves Christian... És gondolj arra, hogy mit szeretnél felajánlani és átadni Megváltódnak, Jézusnak, ezúttal a tested 

tisztaságával kezdve, és nincs többé hízelgés, házasságtörés, szemérmetlenség vagy maszturbáció. Könyörgöm neked, 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt rab, könyörgöm neked, tartsd tisztán a testedet, és ajánld fel Jézusnak. Nagyon 

sokáig tartott, míg megírtam ezt a vallomást, már korábban meg akartam írni, talán szégyelltem, talán valaki 

megakadályozott (a büszkeség, az ördög vagy akár az, hogy a leveleimet olvassák), nem tudom! De most itt van ez a 

bizonyságtétel, és azt kívánom, hogy terjedjen tovább, hogy mindenütt olvassák, és hogy mindenki, akinek tudnia 



kell, tudjon róla. Mindezt Isten kezében hagyom, mert ez a Mennyei Atya és az Ő Feltámadott Fia, Jézus Krisztus 

dicsőségére és dicsőségére szolgál, a Szentlélekkel együtt. Egy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt rab vallomása, 

"Júdás, a bűnbánó a rácsok mögül".  Róbert Čačko v.r. 

Itt egy hozzászólással szeretnék válaszolni erre a tanúvallomásra. 

 
Fotó: Ebben a levélben egy elítélt válaszol egy másik diszkoszvető, Robert of NL tanúságtételére arról, hogyan 

tett bizonyságot a tisztaságról. Bevallja, hogy a legtöbbször beleillik ebbe, és hogy ő maga is nagyszerű példakép. Azt 

is megjövendölte neki, hogy Isten meg fogja nyitni a celláját, és ő szabad lesz. 

A levél megfogalmazása: "Az az életfogytiglani és az általa elmondott tanúvallomás, ez mindannyiunknak 

megfelel. Nálam ő egy súlyos macher és egy igaz keresztény, egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság! Add át neki 

üdvözletemet, Miska, és mondd meg neki, hogy Isten az ő celláját is megnyitja, és meglátja a szabadságot!" 

 A tisztaság tanúságtételéhez csak annyit tennék hozzá, hogy 2016-ban a kinevezett félrehívott, hogy 

mondjon nekem valamit a magányról. "Nevelő úr, szeretném elmondani, hogy fél éve nem tisztálkodtam. Hála 

Istennek." És csak annyit teszek hozzá, hogy ez a bizonyságtétel vagy a ti bátorításotok lesz, ha nem tesszük meg, 

vagy a meggyőzés és a helyreigazítás. Ahogyan az 1Tim 3:16-17 mondja, minden írás Isten ihletése által adatott, és 

hasznos a tanításra, a dorgálásra, a megjobbításra és az igazságra való tanításra, hogy az Isten embere tökéletes 

legyen, minden jó cselekedetre alaposan felkészülve. Ámen, testvéreim és nővéreim. Ámen.

 
Fotó: 2022-es asztali naptár minden tag számára, címlap. 

 Tudjuk, hogy az ima ereje akkor erős, ha őszintén és szeretetből imádkozunk. 



 
Fotó: Az elítélt Tamás levele, aki a gúnyolódás ellenére sem hagyta abba az imádkozást rabtársaiért, akik egy idő 

után kegyelmet kaptak és megnyíltak Isten országa előtt. Mindössze annyit kellett tenniük, hogy elhitték, hogy Isten 

nagyobb, mint a problémájuk. Aztán ők maguk is odamentek hozzá, és kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni, és 

adja kölcsön nekik a Szentírást. 

A levél szövege: "Annak is örülök, hogy a fiúk, akik kinevettek, amiért imádkoztam értük, 2-3 hónap után eljöttek 

hozzám, és alázatosan kértek, hogy tanítsam meg őket imádkozni, vagy engedjem, hogy olvassák a Bibliát vagy 

vallásos könyveket...".  

témák. WAU... Dicsértessék az Úr." 

 Vannak olyan levelek is, amelyek Keresztelő János hangjára válaszolnak. Mk 1:15 És monda: "Beteljesedett 

az idő, és közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban." 

 
Fotó: egy életfogytiglani levél részlete. Nincs észrevétel. 

A levél szövege: "Így kezdődik: "Igen, fogoly vagyok, Jézus Krisztus foglya. Beteg voltam, és kértem tőle gyógyulást, 

kegyelmet, bocsánatot és irgalmat a rosszért, amit másokkal szemben tettem, és amit vele szemben tettem a bűneimmel 

egész életemben. Leginkább azt mondtam neki, hogy IGEN. Uram, itt vagyok, tégy velem, amit jónak látsz. Teljesen 

átadtam magam Neki, és mindenben bízom benne, mert Ő a világosság és az üdvösségem. Tudom, kiben bízom!" 

Szeretnék még mindig az imádság erejénél és annak életkörülményeinkre való átültetésénél maradni. 

 
Fotó: Janek levelének egy része, akinek van egy fia Csehországban, akit már nagyon régóta nem látott, és lényegében 

semmi híre nincs róla, valószínűleg csak annyi, hogy él és jól van. Ezért akarta, hogy az anyja legalább egyszer 



személyesen találkozzon vele. De a bajnok (a rossz) mindig megakadályozta ebben. Aztán nem akarta a véletlenre 

bízni a dolgot, ezért bejelentés nélkül elment hozzájuk, és náluk maradt. Amikor dörömbölt az ajtón, de nem nyitottak 

ajtót, akkor anya és Jank együtt telefonáltak. Janko teljesen a padlón volt, tehetetlenül, de még inkább imádkozni 

kezdett. És az eredményt már ismered. Másnap találkoztak. Dicsértessék az Úr! Végül is ő a mi Atyánk! 

A levél szövege:" Megbeszéltem anyámmal, hogy Csehországba megyek a kisfiamhoz, mert ő már eleve szerette volna 

 többször is el akartam menni oda, de valahogy a volt barátnőm, vagyis a fiam anyja mindig befogta a száját, vagy 

volt valami kifogása, hogy anyám ne menjen. Nos, de most megint nem vette fel a telefonját, így anyámmal 

megegyeztünk, hogy bejelentés nélkül megy. Ezért egy hónappal előre lefoglalt egy szállodát, és most július 27-én, 

28-án, 29-én és 30-án ott volt Csehországban. Nos, vasárnap, 7/28-án felhívtam őt, és megtudtam, hogy nem volt a 

fiammal, még az ajtót sem nyitották ki neki. Szóval nagyon ideges voltam emiatt - az alján. Ezért imádkoztam 

vasárnapról hétfőre virradó éjszaka és egész reggel a munkahelyemen, kérve az Urat, hogy isteni erejével lépjen 

közbe, és adjon anyámnak és fiamnak egy áldott időt, amit együtt tölthetnek a szeretet és a kegyelem teljességében. 

Nos, hétfőn, 7/29-én, kimerülten és az idegeim mélyén, elmentem felhívni anyukámat Csehországban. És amikor 

felvette, azonnal elmondta, hogy már volt Dáviddal - a fiammal -, és hogy a fiam megölelte és sziszegte őt. És hogy 

nagyon szép időt töltöttek együtt." 

A Co. A Dismast néha a postaládánkba küldik, és ott látjuk, hogy az elítéltek bátorítják, megköszönik és könyörögnek 

egymásnak. Nem volt ez másképp az István levelében sem. 

 
Fotó: a második elítélt Stefanhoz írt levelének egy része.  A levél első részében, amelyet a terjedelme miatt nem tettem 

ide, leírja, hogy az édesanyja nemrég meghalt, a bátyja börtönben van, és nincs, aki a temetést megszervezze. Az a 

veszély fenyegette, hogy hajléktalanként temetik el, ezért kérte meg Stefant és Co. Dismas imádságért a probléma 

megoldásáért. Végül olvashatjuk, hogy az Úr gondoskodott lánya, Klaudia hazatéréséről, és anyát ott temették el, 

ahol ő választotta. Csak imádkoznunk kellett érte, és bíznunk kellett Istenben, hogy jó lesz. 

A levél szövege: "István, testvérem, köszönöm az imákat (hogy imádkoztál anyáért, a lelkéért és a kislányáért, 

Klaudiáért), köszönöm a diszmászi közösségnek is mindazok imáit, akik a szándékokért imádkoztak. Az Úristen 

köszöni neked." 

 Szeretném még kiemelni Jozek Šiška tag segítségét a többi vádlott és elítélt felé, és azt is, hogy nagy szívvel 

segített a feleségemnek a jótékonysági adományok szétosztásában Szlovákia-szerte. Ő az a személy, aki látja a 

szolgálatot, hogy gondoskodjon azokról, akik most jönnek ki, és akiknek munkára, lakhatásra és közösségre van 

szükségük, mivel ő is működtet egy vállalkozást ezen a területen. Itt van egy levél, amely a Soc. Dismas. 

 

 
Fotó: Péter levelének egy része. A levélben megemlíti a volt vádlott Jozek Šiška, hogy hogyan mutatta meg 

neki az Úrhoz vezető utat, és nem csak azt, hanem távozásakor azt mondta neki, amit bizonyára hallottál, és minden 



elítélt hallott az úgynevezett barátaitól: ,,Amire csak szükséged van, elintézem és segítek neked.". de ahogy a 

továbbiakban felidézi, mindent megtartott, és nem csak ezt, hanem ennél többet is tett, gondoskodott a családjáról, az 

édesanyjáról és a húgáról. Tehát ez egy olyan ember, aki már volt börtönben, és nemcsak hirdeti az evangéliumot, 

hanem az életével is megvalósítja azt.  

A levél szövege: "Tisztában vagyok ezzel, és mégis 

úgy gondolom, hogy be tudom bizonyítani magamnak és 

különösen azoknak, akik már kétségek. Ez vagyok én, a 

keresztény családom megtanított arra, hogy amit mondok, 

az érvényes. Akárcsak Jožko Šiška, amikor elment, azt 

mondta, hogy bármire van szükséged, elintézem, és segítek 

neked. Ő ezt tökéletesen csinálja, és számomra Jézus 

szolgájának példaképévé válik, és valójában arra 

törekszem, hogy valakinek - egy kereszténynek - példaképe 

legyek. Azt hiszem ...Jozek Shishko-ról! Ez az ember 

nagyon sokat segített nekem, mind lelkileg, mind anyagilag, 

akárcsak az anyukámnak otthon és a kishúgomnak. Áldd 

meg ezt az embert!" 

Mint látható, az elítéltek nemcsak írnak, hanem 

rajzolnak is, és így fejezik ki a hitről alkotott felfogásukat. 

Fotó: BB-Kráľová rajza, amely papírra festett. 

Sokszor mondom nekik, vagy írok nekik, hogy az Atya adta 

nekik a tehetségeket, és nekik Isten dicsőségére kell 

használniuk azokat, nem pedig a gonoszra. Úgy értem, ha 

valaki okos és ügyes, nem kell arra használnia, hogy 

autókat lopjon, de arra igen, hogy megjavítson dolgokat 

valakinek, segítsen kinyitni egy lakást, ha elakad. Csak 

mindent Krisztussal tegyetek. Ahogy ő maga is jelzi: Jn 15:5 Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok az ágak. Aki énbennem 

marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem; mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Szeretnék még két olyan 

levelet mutatni, amelyek hozzánk érkeztek, és kellemes meglepetést okoztak nekünk, mert új családra találtak.

 
Fotó: Brian levelének egy része, aki a levele végén azt írja, hogy a családom DISMAS.  

A levél teljes szövege: "Nem tartom a kapcsolatot a családom többi tagjával, ami a közelmúltig megvolt, 

mert a "bajnok" ott "elrontotta", és arra a következtetésre jutottam, hogy a családom DISMAS, amiért hálát adok a 

mi Urunknak. 

 
          Fotó: Nóra levelének egy része, amelyben azt is írja, hogy mi vagyunk a családja. Nagyon megérint 

bennünket, amikor valaki így ír nekünk. A levél teljes szövege: "Az egyik dolog, ami megtart engem....az, hogy van 

egy nagyszerű családom, amely összetart, a másik pedig az, hogy "a bajban találkozol egy igaz baráttal"...". És 

megismertelek titeket, Michal, Dismas, Istenem... ti vagytok a családom!!! Köszönöm mindenkinek, amit értem 

(értünk) tesz, köszönöm, hogy az a Dismas, a benne lévő nagyszerű emberek, akik részt vesznek a.....". 



Ezekhez a levelekhez csak annyit fűzök hozzá, hogy ha a Szentírást olvassuk, akkor csak azt kell 

megerősítenünk, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus mondta: "Íme, anyám és testvéreim. Mert aki az én mennyei Atyám 

akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám." Ámen. Mt 12:49-50 és Mk 3:33-35. 

 
 Fotó: Róbert rajza 

 
Fotó: versgyűjtemény az Új szív című kiadványban.     Fotó: Miloš U. Ne szórakozz az ördöggel című verse: 

"Bűnben éltem, az ördög poharából ittam. Az életemért játszottam vele, ő pedig kinevetett. Megkísértett e világ 

csillogása, gazdagsága és dicsősége. Az ördög semmit sem ad semmiért. Elvesztettem a szabadságomat és a 



családomat, megbántam az ördöggel töltött órámat. A törvény kemény megfogalmazása szerint börtönben kötöttem 

ki. Hirtelen mindenki elhagyott, mindenki elárult. Azok, akik velem ittak, és azok, akik dicsértek engem. És akit 

keresztre feszítettem, az volt az egyetlen, aki mellettem állt. Ő szeret engem és mindig szeretett engem, megbocsátotta 

bűneimet, ezért neki adtam életemet." 

     
1. kép: Miloš U., a mese szerzője, Michal Libant a DISMAS közösségből és Michal Szabo a Cenacolo közösségből az 

életfogytiglani büntetésről szóló evangelizáción. 

2. kép: Egy másik evangelizáció során az életfogytiglani börtönbüntetésről, ahová meghívtam a börtönfalak mögötti 

testvéreket és Dominik Pechet, aki énekelt és bemutatta a múlt század közepén gyilkosként halálra ítélt francia 

fiatalember, Jacques Fesch főszereplőjét. A börtönben azonban megtalálja az Istenbe vetett hitet, többek között 

Lisieux-i Szent Teréz révén. És Dominic volt az, aki ezt a főszerepet játszotta a Nyitrai Andrej Bagar Színház 

Remember Me című darabjában. 

Forrás: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180328011 

Miloš szeret rajzolni is, és festményei a falon lógnak az életfogytiglanokkal való találkozásra szolgáló, külön 

biztosított helyiségben, miközben rózsafüzéreket is készít az Angel's Weapon Co. projekt keretében. DISMAS. 

  

A közvélemény megítélése  

Szolgálatunk nemcsak elítéltek látogatásából, levelezésből stb. áll, hanem különböző fesztiválokra, konferenciákra, 

előadásokra és bizonyságtételekre is meghívnak bennünket. 

 A korábbi levelekben már olvashattatok a Campfestről, az Élet Menetéről, de most Trnavát választanám a 

Trnavai Főegyházmegye közösségeinek találkozójára, mert most kaptam egy levelet onnan.  

 
 Fotó: Kristina, egy trnavai fiatal lány fent említett levelének egy része, amely több társulat tagjának könnyeket 

csalt a szemébe. Dismas a börtönben.  

A levél szövege: "Az összes megerőszakolt lány nevében megbocsátok neked. Nem én vagyok az, aki 

 aki elítél téged, hanem az, aki megbocsát neked. Ahogyan az Atya megbocsátott nekem, én is megbocsátok nektek." 

Szeretnék mutatni egy e-mailt is, amely 2017-ben érkezett hozzám. 

A nevem Ľudmila Hunková, František Hunk édesanyja, aki Leopoldovban volt, most pedig Hrnčiarovce nad 

Parnou-ban van. Szeretnék köszönetet mondani a fiamért, aki nem a legjobb életutat választotta. De hála az Úr 

Istennek és neked, úgy döntött, hogy megváltoztatja az életét, és az Úr útjára áll. Amikor meglátogattam, minden 

szépet elmondott rólad. Szinte furcsa, hogy egy "bachar" (bocsánat a kifejezésért) egyáltalán foglalkozhat azoknak a 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180328011


lelkével, akik a bűneikért fizetnek. Mert a legtöbb "bachar" lekezelően bánik ezekkel a bűnösökkel, és gyakran 

megalázza őket.  Tudom, miről beszélek! Még egyszer szeretném megköszönni, amit a DISMAS közösségben is tesznek 

értük. Az Úr Jézus vezesse lépteidet, és a Szűzanya tartsa oltalmazó kezét feletted és egész családod felett.  Köszönöm, 

Uram Istenem.       Üdvözlettel Ľudmila Hunková Az Úr Istennel. 

A Facebookról is érkeznek különböző reakciók, így legalább egyet közlök a 2019-es Campfest egyik 

előadásáról, ahol a co. Dismas imádkozott és megáldotta a családokat a program során Lámačské chvály. 

 
Fotó: egy lány Facebook-üzenetének egy része, aki ott volt az eseményen.. 

 
Fotó: a 2019-es Campfestről, ahol ebben a hatalmas sátorban minden ember megáldja a  DISMAS közösséget. 

Rendszeresen együttműködünk a médiával is különböző műsorokban, mint például a már említett Radio Lumen, a 

TV Lux, a Szlovák Rádió és a Mária Rádió.  

  2017-ben megkeresett Rábek ordinárius püspök, és megkérdezte, hogy nem mennék-e a ZVJS (Börtön- és 

Igazságügyi Őrség Testület) osztályán belül, hogy beszámoljak a Leopoldov és Co. bibliaiskolánkról. Dismas, a TV 

LUX által készített Arany Pipák című dokumentumfilmhez, amely a fegyveres erőket hivatott bemutatni, hogy 

minden egyes pipa egy keresztény hangját is képviseli az adott osztályon, és minket a ZVJS, azaz a börtönszolgálat 

osztályára választottak. Egy ilyen nézet, hogy a laikus hogyan evangelizálhat a munkahelyén, a börtönben, és hogy 

Jézus Krisztus tehetségeket és képességeket ad nekünk, hogy világosságot vigyünk még egy olyan nehéz 

környezetben is, ahol talán senki sem számít rá. Most továbbmennék, hogy ezt a tényt és a Leopoldov-lövöldözést 

kifejezetten nem kívánták, nem fogadták el, és ha nem a legmagasabb helyről tolták, akkor annyira 

megvalósíthatatlan. De ahogy Isten igéje mondja, ahol Ő kinyitja, ott már senki sem fogja bezárni Jel 3,7, mert Jézus 

a királyok királya Jel 19,16 Mindenesetre, amint megtudták, hogy jönnek filmezni, megint a szőnyegre kerültem, ahol 

korábban rendszeresen ilyen helyzetben végeztem, Dicsértessék az Úr, mert most már nincs mentségük, nos, és olyan 



feltételeket mondtak, amelyek nem azonosak azzal, amit a püspök mondott nekem. A legnagyobb és mindannyiunk 

számára legelfogadhatatlanabb feltétel az volt, hogy elítéltek nélkül kell történnie. De éppen erről az állapotról akarok 

tanúságot tenni. A fiúknak a bibliaiskolában elmondtam ezt a tényt, kicsit csalódottak voltak, de térdre estünk és 

imádkoztunk, és azt mondtam nekik, hogy csak imádkozzanak, és apa az, aki még az eldöntött dolgokat is eldönti. 

Ahogy eljött a "D" nap, ismét meglátogattak az elöljárók az irodában, és ismét emlékeztettek a feltételekre, valamint 

az elítéltek távollétére vonatkozó feltételekre. Nem tudom, miért mondták ezt nekem, amikor egyértelmű volt, és a 

szolgálati ügyekért felelős igazgatóhelyettesnek jelen kellett lennie a lövöldözésnél. De persze, mivel nem akartam 

provokálni és meghiúsítani Isten terveit, ahogyan azt már megtanultam, kicsit lehajtottam a fejem, és hagytam, hogy 

ők beszéljenek, mert "a feletteseknek mindig igazuk van" (mosolygok, áldja meg őket a papa). De a felügyelők úgy 

képzelték, hogy civilben, majd egyenruhában mondok valamit a kamerába (lásd a fotót). Csináltak néhány felvételt a 

börtönről, és hazamentek. Szóval eljöttek a várba (talán a legjobban őrzött épület Szlovákiában, mivel ott vannak 

MxSS és életfogytiglani elítéltek), pontosabban a kápolnába, amit egy cellából alakítottak ki(lásd a TV - LUX fotót 

az első oldalon), mert ahol a kápolna volt sok éven át, ott csináltak egy csere (csereállomás), hihetetlen, hogy a majom 

ördög hogy merte. Tehát jött egy csapat a TV LUX-tól és elkezdtünk beszélgetni és ekkor kaptam természetfeletti 

bátorságot, mint legutóbb a 43. számú NL tanúvallomásban, váratlanul az intézet igazgatója megváltoztatta a döntést, 

az aláírt feltételeket, ahol csak 50 elítéltnek kellett volna lennie az SSS-szel és végül Jézus Krisztus azt mondta, hogy 

másképp lesz és így kb. 70 elítélt volt az MxSS-ből (beleértve DS ,,C"), 50 elítélt az SSS-ből és ezen kívül még 27 

vádlott a fogdából, plusz egy kamera az egész intézethez. Jn 12:19 Olvasd el újra. Nos, ez a merészség arra késztetett, 

hogy odamenjek az igazgatóhelyetteshez, és megkérdezzem tőle, hogy jöhetne-e néhány elítélt a bibliaiskolából, és 

játszhatna, sokkal valósághűbb lenne. És azt mondta: "Oké. A reakcióm egy hihetetlen köszönet volt apának, és 

azonnal lefújtuk a srácokat, és aki felszabadult a munkából vagy a csapatból, az jött. A srácok el voltak ragadtatva, 

énekeltek, hogy megünnepeljék, amit nekünk adott, és Jézus megdicsőült. A kápolnára vonatkozó információt még 

mindig pontosítanám, mivel körülbelül 70 évvel ezelőttig a misét a szokásos Szent Leopold-templomban tartották, 

amelyet a kommunisták 1950 után lebontottak. Csak annyit árulhatok el, hogy Rábek püspök úr felhívott engem ennek 

a templomnak az újjáépítése miatt, a Leopold börtönben. Imádkozzunk érte. Köszönöm. 

 

Fotó: az ÚVTOS és az ÚVV Leopoldovtól a LUX Televízió Aranypipa című filmjének forgatásán. 

  



Befejezésül azt mondanám, hogy egyre inkább érzem, hogy az Isten útjára való visszatérésről van szó, arra az útra, 

amelyet elvesztettünk, de az Atya még mindig magához hív minket, és nem számít, hogy hol 

vagy, vagy mi a hivatásod. Légy áldott.  

Tisztelettel        

kpt v.v. Mgr. Michal Libant 
                             világi alapító és vezetője a spol. DISMAS Michal Libant 

           Valódi alapító és vezetője a spol. DISMAS a mi Urunk Jézus Krisztus 
 Megjegyzés: az említett információk nagy része megtalálható a Válság - Mit tegyünk ellene? 

című könyvben is. (Soňa Vancáková és kollektívája) (lásd a fényképet) 

Isten áldjon meg téged +   
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