Misszió
Az Üdvhadseregről bővebben
William Booth [uiljm búsz] (1829–1912) már szülővárosában, Nottinghamben is sok
nyomorúságban élő embert látott. Ő maga 13 évesen ismerte meg a szegénységet, amikor
családjuk tönkrement, és a nagyreményű diáknak ezentúl egy
zálogházban kellett dolgoznia. Egy év múlva édesapja váratlanul
meghalt. Lelki megpróbáltatásai során William megértette, hogy
csak az Úr Jézus adhat lelki gyógyulást és megnyugvást. 15 évesen
a Metodista Egyház tagja lett és szinte azonnal csatlakozott
azokhoz, akik Nottingham szegénynegyedeiben istentiszteleteket
tartottak. Ő is prédikált az utcákon, esténként pedig szegény
családokhoz járt áhítatot tartani. Vasárnaponként messzi
vidékekre is elment, vándorprédikátor lett. Közben reggeltől estig
dolgozott a megélhetéséért.
Amikor az inaskodás 6 éve letelt, nem talált munkát, ezért Londonba költözött, ahol
el tudott helyezkedni. Fárasztó napi munkája mellett ott is folytatta az utcai evangélizálást.
Mély vágy volt benne arra, hogy a sok rongyos, piszkos, lerészegedett emberrel és
gyermekkel megismertesse az Úr Jézus tanításait.
Egy napon egyik kedves híve azzal állt elő, hogy szívesen ad 3 hónapra való összeget
a megélhetésére, ha otthagyja kenyérkereső munkáját, és minden idejét, erejét a
prédikálásnak szenteli. William ráállt, és további életében hívő emberek adományai tették
lehetővé, hogy főállású igehirdető legyen. Papi tanulmányokba kezdett. Első
támogatójának házában találkozott Catherine Mumford
kisasszonnyal [ketrin mámfd], egy ácsmester lányával, akibe
beleszeretett. A kis fekete hajú leány laikus (nem szakképzett)
prédikátorként működött a Metodista Egyházban. William
pappá szentelése után házasodtak össze 1855-ben.
Két évig evangélizáló munkát végezhettek, de utána
gyülekezetet bíztak Williamre. Prédikációi hatására zsúfolásig
megtelt a templom. Bevezette, hogy a szabadban is tartott
istentiszteleteket. Amikor 1861-ben egyházának vezetősége úgy
döntött, hogy továbbra is gyülekezeti lelkésznek kell lennie,
feleségével a sorsukat Istenre bízták, és elhagyták a Metodista
Egyházat. Hamarosan Cornwallba kaptak meghívást
evangélizáló munkára. William 18 hónapos tevékenysége alatt
hétezer ember tért meg. Több más helyen is szolgáltak, míg
1865-ben Londonba költöztek. Azonnal felkérték őket arra, hogy
London Whitechapel [uájtcsepl] nevű részén, egy nagy sátorban
evangélizáljanak. Kezdettől fogva sokan látogatták
A házaspár 1862-ben

az istentiszteleteket, és sok olyan
munkásember is megtért, akik
amúgy sohasem hallották volna
Isten szavát, mert át nem lépték
volna egy templom küszöbét.
William Booth Isten Igéjét hirdeti egy
sátoros alkalmon Londonban

Boothék tehetősebb hallgatóik
adományaiból szűkösen, de fedezték
kiadásaikat. William egy éjjel azzal a gondolattal ment haza: úgy érzi, Isten azt akarja,
hogy a kocsmák nyomorultjainak prédikáljon, és ez legyen a hivatása. Felesége ebben is
támogatta. Most is mindent az Úrra bíztak. Már a munka kezdetén komoly összeget kaptak
egy úriembertől, aki ígéretet tett további támogatásra is.
A házaspár szolgálata Kelet-Londoni Misszió néven folyt. Alapelvük az volt, hogy a
megtérteknek is feladata mások megmentése, jó útra térítése. Így a misszió egyre inkább
kiterjedt London más részeire, sőt az egész országra. Idővel Keresztyén Missziónak
nevezték magukat. 1870-ben telket vásároltak Whitechapelben. Ez lett a misszió központja
és a Booth család otthona. Most már zavartalanul és rendszeresen tarthattak
összejöveteleket. Hetenként voltak alkalmak éjszakákon át tartó imádkozással. Ilyenkor
bűnösök egész tömege tért meg. A munka egyre terjedt.
Amikor 1878-ban kitalálták az Üdvhadsereg elnevezést (The Salvation Army),
mindenki elégedett volt, mert ez a név híven tükrözte fegyelmezett, önkéntes csapatuk
mibenlétét. Booth a brit hadsereg mintájára szervezte meg embereit. Kadétjai gyakorlati
kiképzésen estek át: ablaktisztítás, lépcsősúrolás, csizmapucolás, majd következett a
záptojásdobálás eltűrése és a szembeszállás az utcai bekiabálókkal, kocsmárosokkal. Ha
volt a missziónak pénze, akkor szerény zsoldot kaptak.
Nyolc gyermekük – Marian kivételével, akinek gyenge szervezete
volt – lassacskán mind beállt a szolgálatba. A legidősebb gyermek,
Bramwell a tanulmányai végeztével 22
évesen az apja mellett látta el az ügyintézői
feladatokat. Ő lett a vezérkari főnök.
Bramwell 1881-ben

Az Üdvhadsereg zászlaja alá a
trombitajelre egyre többen gyülekeztek, és
szenvedélyesen
hirdették
Krisztus
parancsolatait.
Charles Fry építész és családja – az első rézfúvós zenekar, amely
az Üdvhadsereg utcai vonulásait és alkalmait kísérte.
Fellépéseiknek óriási hatása volt.

Más országokba is „hadjáratokra”
indultak.
Az
USA-ban,
Kanadában,
Ausztráliában, egész Európában, majd 1882-től
nagyon kemény munkával Indiában is
létesítettek csoportokat.
Az első indiai munkatársak

A sikerek egyre több ellenséget szereztek
az Üdvhadseregnek. A kocsmárosok és az
utcalányokat foglalkoztató házak tulajdonosai
féltették a jövedelmüket. Ellentámadásba lendültek. Felbéreltek teljesen elzüllött
embereket, akik csapatosan támadták meg az Üdvhadsereg embereit, szétzavarták
gyűléseiket. A város vezetősége semmit sem tett ellenük, sőt még az Üdvhadsereget
marasztalták el büntetésekkel. Egyházi körök is támadták Boothékat. A közvélemény
nyomására végül a rendőrségnek kellett közbelépnie, így a csőcselék feloszlott.
Az Üdvhadseregnek 1884-ben 900 csoportja volt, abból 260 külföldön
tevékenykedett. 500 tengerentúli tisztjükből csak 80-an voltak angolok, a többiek olyan
helybéliek, akik beléptek a szervezetbe. Nemzetközi főhadiszállásukon, Londonban 80 fő
dolgozott, naponta 2000 levelet kaptak.
Booth 1881-től menedékhelyet tartott fenn utcalányoknak, ahol 3 év alatt 800 leány
kapott segítséget ahhoz, hogy tisztességes, új életet kezdhessen.
1887 telén egy esti sétája alkalmával a London Bridge-en azt látta, hogy a dermesztő
hidegben rengeteg hajléktalan ember kuporog a híd sarkaiban. Másnap felelősségre vonta
fiát, amiért semmit nem tett ez ellen. Majd belevetette magát az újabb feladatba. Angliában
a létminimum alatt 3 millió ember tengődött. Nekik követelt munkához, ágyhoz és
élelemhez való jogokat. Elsőre egy öreg raktárhelyiséget rendezett be a hajléktalanoknak.
1888-ban már egy nagy ebédlőcsarnokuk is volt. A rászorulóknak valami keveset fizetniük
kellett, az ételt, a tiszta ágyat és a fűtött szállást nem kapták ingyen.
Éppen ennek az új és nagy munkának az idején lett felesége rákbeteg. Megoperálták,
de nem gyógyult fel. Catherine rendkívüli asszony volt. Két évig tartó
szenvedése idején is az „Üdvhadsereg édesanyja” maradt. Betegágya
mellett vitatták meg a tisztek a fő tennivalókat. Férje, amennyi időt
csak tudott, vele töltött. Ekkor írta híres könyvének nagy részét. Amíg
lehetett, megbeszélte feleségével az egyes fejezeteket. Catherine 1890
októberében halt meg. Az Üdvhadsereg fehér lobogókkal és fehér
karszalagokkal, az örök boldogság színével gyászolta.
Catherine Booth 61 évesen, a halála évében

Felesége halála után adta ki könyvét A legsötétebb Anglia és a
kivezető út címmel.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Allegorical_image_of_William_Booth_Wellcom
e_L0014339.jpg

Ebben bemutatta munkáját, terveit, és leírta, hogyan lehet a keresztyén erkölcs alapján
megmenteni a nyomorba süllyedt, elveszett emberek tízezreit. Sokan addig csak túlbuzgó
evangélistának tartották, de akkor megismerték, mit végzett már el menedékotthonai,
étkeztetőcsarnokai által, és mi mindent lehetne még tenni társadalmi összefogással.
Ő vezette be a munkaközvetítést a munkanélkülieknek, jogi segítséget nyújtott a
szegényeknek, felállított egy központot annak a sok ezer embernek a felkutatására, akik
nyomtalanul tűntek el minden évben Londonból.
Booth-t addigra országszerte ismerték, ezért céljai megvalósításához össze is gyűlt
közadakozásból az általa kért 100 000 angol font (sőt több: 108 ezer!). Könyvének óriási
sikere persze újból rengeteg ellenséget is szerzett neki. Rágalomhadjárat indult ellene, de
nem tudták ellehetetleníteni.
1891-től a generális állandóan úton volt, bátorította katonáit, segített a munka
megszervezésében. „Mentsetek lelkeket! Menjetek a legrosszabbak után!” – ez volt a
jelmondata.
Majdnem minden országban díszes fogadtatásban részesült. Uralkodók hívták meg,
kitüntetéseket kapott, díszpolgárrá, díszdoktorrá avatták. Ám ő
továbbra is egyszerű maradt, és nem vett részt a diadalmenetekben.
Amikor a gépkocsi divatba jött, felismerte annak jelentőségét,
és fehér túrakocsijával sok ezer kilométert tett meg, sok száz
gyűlésen beszélt, lelkesített.
Kora reggeltől éjfélig megállás nélkül dolgozott még 81 évesen
is. Nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy még mi mindent kell
elvégeznie a szegényekért, betegekért, bűnösökért. De egészsége
már megromlott.
Booth 1904-ben egyik unokájával

1912 májusában mondta el utolsó beszédét Londonban, az
Albert Hallban 7000 katonája előtt: „Amíg asszonyok sírnak,
harcolok, amíg gyermekek éheznek, harcolok, amíg emberek
börtönbe kerülnek, harcolok, amíg egyetlen lélek fekete, Isten
fényességét nélkülözi, harcolok. Harcolok utolsó leheletemig!”
Három hónap múlva 83 évesen letette a kardot.
Ravatala előtt 3 napon át 150 000 ember vett tőle búcsút.
Sok nemzet lobogója lengett a generális sírja felett.
Az Üdvhadsereg vezetője, 2. generálisa fia, Bramwell Booth
lett 1912-től halála évéig, 1929-ig.
Bramwell 1910 körül

Ma az Üdvhadsereg a világ minden
földrészén, 133 országban szolgálja az
embereket lelki és szociális munkával
egyaránt.

Utcai felvonulás Oxfordban 2004 őszén

A Booth
házaspár
szobra
napjainkban
Londonban

Magyarországra 1924-ben érkeztek meg az Üdvhadsereg tisztjei. Az I. világháború
után megcsonkított országunkban nagy volt a szegénység, a munkanélküliség, a
kétségbeesés. Az Üdvhadsereg először
Budapesten kezdte meg lelki és nyomort
enyhítő munkáját. 1945-ig 31 központ
létesült.
A kommunista kormány 1949-ben a
szervezet minden vagyonát elkobozta,
működését betiltotta.
1990-ben indulhatott újra a szolgálat. A
kormány visszaadta a VIII. kerületi Dobozi
utcai férfiotthon épületét. A svájci
Üdvhadsereg segített beindítani a munkát.

Az első gyülekezet a Dobozi utcában jött létre, majd alakultak újabbak is a VI. és a
XVII. kerületben. 1994-ben az Üdvhadsereg anyaotthont
nyitott bántalmazott nők és gyermekeik részére, 3 év
múlva pedig egy rehabilitációs női otthont. 2001-ben új
gyülekezeti ház nyílt a VIII. kerületben. 2006-ban
Gyöngyösön is új gyülekezet alakult.
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