Az Üdvhadsereg bemutatása:
Története:
Az Üdvhadsereget 1865-ben Angliában alapította William Booth, aki szilárdan hitte,
hogy keresztyén szolgálatának szerves része a szociális
igazságtalanság és nyomorúság ellen vívott harc.
Fiatalemberként zálogkölcsönzőben dolgozott, ahol megismerte a
mindennapi létfenntartásért küzdők kilátástalan életét, az ipari
forradalom következményeként megjelenő városi munkásság tömeges méretű
elszegényedését. Catherine Mumforddal kötött házasságában erős spirituális közösséget
alakítottak ki egymással. Mielőtt feleségével megérkezett Londonba, hivatástudattól
vezérelve - mint metodista lelkész - prédikációs körutakat szervezett az Egyesült
Királyságban.
1865 júniusában London külvárosi negyedében járva Booth felfigyelt néhány keresztyén
utcai evangélista szolgálatára. Bűntudatot érzett amiatt, hogy nem tesz meg minden tőle
telhetőt a nyomorgó munkásosztály testi-lelki felemelkedéséért. Elkötelezve magát egy
kis evangelizáló csoporttal, elindította „hadjáratát” a nyomornegyedben. William Booth
megtalálta Istentől rendelt küldetését.
Prédikációs és szociális munkája érdekében létrehozta a Kelet-London Keresztyén
Missziót, melynek nevét az 1878-ban tartott évi konferenciájukon Üdvhadseregre („The
Salvation Army”) változtatták. Az új kezdeményezés katonai terminológiát és
egyenruházatot használt a bűnnel, a nyomorral és elesettséggel szembeni hadviselésben.
Mozgalmuk a társadalom megvetésével szembeszállva látványosan növekedett.
Booth felismerte, hogy nem elég csupán prédikálni az embereknek, ha azok éhesek és
betegek. Népkonyhákat, hajléktalan szállókat, szociális foglalkoztatókat kezdett
üzemeltetni, mezőgazdasági tanfolyamokat indított. Felszólította a gyártulajdonosokat
emberibb munkakörülmények kialakítására, egészségügyi programjaival a korszerűbb
ipari munkaviszonyok megteremtéséért küzdött.
Napjainkban Az Üdvhadsereg több mint 100 ezer alkalmazottal a világ 118 országában
nyújt naponként testi-lelki segítséget minden rászorulónak.
Magyarországon:
Hazánkban 1924-ben külföldi tisztek segítségével bontott zászlót az Üdvhadsereg. A
háborútól meggyötört és megcsonkított Magyar-országon sok férfi keresett vigaszt az
alkoholban, sok nő kereste kenyerét az utcán, s nem kevesen kerestek kiutat az
öngyilkosságban. Az Üdvhadsereg gyülekezetei és szociális intézményei számtalan embernek
nyújtottak vigaszt és segítséget a II. Világháború éveiben. A háborút követő politikai hatalom
nemkívánatosnak minősítette, és 1949-ben betiltotta működését.
1990-ben, a rendszerváltást követően az Üdvhadsereg újraindíthatta misszióját. Magyar és
külföldi tisztek áldozatos és kitartó munkájának eredményeként jelenleg négy gyülekezete
és három szociális intézménye működik Magyarországon.
Tevékenysége során a hajléktalanoknak fedelet kínál, a rászorulóknak meleg ételt és ruhát,
bántalmazott anyáknak és gyermekeiknek védelmet, az utcán csavargó fiataloknak
vasárnapi iskolát, minden érdeklődő és lelki megnyugvást kereső számára a keresztyénség
legfontosabb üzenetét: a Biblia örömhírét.

Együttműködve a társadalom széles rétegeivel, az Üdvhadsereg gyülekezetei, szociális
intézményei igyekeznek mind nagyobb részt vállalni a rászorultak, bajbajutottak, szükséget
szenvedők egyre összetettebb problémáinak kezelésében, megoldásában.
Szociális tevékenység:
Az Új Reménység Házában 100 hajléktalan férfi kap biztonságos szállást, meleg ételt és
tiszta ruhaneműt, ám rajtuk kívül naponta kb. 250 ember juthat ugyanitt meleg ebédhez. A
Válaszút Háza 24 hajléktalan nőnek biztosít szállást, segítséget a munkakeresésben,
oktatást az alapvető háztartási ismeretek megszerzésében, 150 fő számára üzemeltet
népkonyhát, és a téli időszakban 100 fő számára van hely a nappali melegedőden. A Fény
Házában bántalmazott anyák és gyermekeik találhatnak védett menedéket, ahol
körültekintően kidolgozott terápiás foglalkozások mellett támogatást kapnak sorsuk
megnyugtató rendezéséhez, 40 fő számára nyújtanak menedéket. A Debreceni Szociális
Konyha 2010-ben kezdte el munkáját, naponta 100 fő számára biztosítanak meleg ételt.
Gyülekezeti munka:
Azokban a városokban, városrészekben, ahol jelyen vagyunk: a gyülekezeti élet mellet - ami
természetesen a vasárnapi Istentiszteletből, Biblia órából, imaórából, baba-mama klubból, ifi
klubból, közös zenélésből, kirándulásokból, szabadtéri programokból, táborból állt rendszeresen foglalkozunk, idősek otthonok lakóival, a gyermekek és családok átmeneti
otthonainak lakóival, a pszichiátria és szenvedélybetegségben élők támogatásával, a
nagycsaládosokkal, és a város hajléktalanjaival is. Rendszeresen segítünk ruhával,
élelmiszerekkel, szállítással, tisztálkodó szerekkel, használt bútorokkal és műszaki cikkekkel.
Gyermek és Ifjúsági munka:
Minden gyülekezet nagyon fontosnak tartja, hogy a felnövekvő generáció számára támogatást
nyújtson, akár lelki, akár fizikai szükségletei vannak. A családok mai mély problémáit és
korunkra jellemző értékválságát leginkább, az önmaguk ellátásáról még gondoskodni nem
tudó, gyermekek és fiatalok sínylik meg. Minden támogatást meg kell nyújtani azoknak a
sérült, csonka családban vagy sok gyermekes családban felnövő gyermekeknek, akiknek nem
jut elég a törődéből és figyelemből.
Emiatt kiemelt kérdésként kezeljük a velük való foglalkozást.
Vasárnapi iskolai alkalmaink nem csak az ő tanításukról szól, hanem gyakran a hétvégi
élelmezési problémák megoldásába is segítünk a családoknak. A vasárnap reggeli
foglalkozások reggelivel kezdődnek, mert a hozzánk érkező gyermekek javarészt otthon nem
kapnak enni, hiszen rendszeres étkezésük a közoktatási intézményekben megoldott csak.
Közösségeink olyan területeken működnek, ahol a mélyszegénység napi következményei
kézzelfoghatóak.
A tanévek folyamán a közösségek rendszeres alkalmakat szerveznek ezeknek a
gyermekeknek, fiataloknak, gyakori, hogy élelemmel, ruhával és egyéb támogatással is el kell
látni őket. Támogatjuk őket abban is, hogy lehetőségeikhez mérten álljanak helyt, ne adják fel
a reményt, tartsanak ki a tanulásban, tanuljanak zenét, sportoljanak, képezzék magukat és
keressék meg saját útjukat.
Támogatjuk családjaikat is, annak érdekében, hogy a napi megélhetési gondokat
enyhíthessük, együttműködünk az Élelmiszer Bank Alapítvánnyal és nagyvállalatokkal
egyaránt. Rendszeresen osztunk számukra tartós élelmiszert.
Minden évben érkezik hazánkba egy csapat az Amerikai Üdvhadseregtől, akik
térítésmentesen újítanak fel, vagy alakítanak át otthonokat, olyan családoknál, akik nem
lennének képesek gyermekeik számára biztosítani a megfelelő otthoni környezetet.

A nyári szünetekben gyermektáborokat szervezünk, helyi és országos szinten is. Az
üdvhadsereg hagyományai szerint a rézfúvós és különböző zenei együttesek nagy hangsúlyt
kapnak. A nyári zenei hétre külföldi tanárokat is felkérünk, akik nagy lelkesedéssel érkeznek
hazánkba és foglalkoznak a felnövekvő nemzedékkel. A táborba több helyről is érkeznek
gyermekek, bekapcsolódnak az élményekbe a gyöngyösi és debreceni, hajdúnánási fiatalok is.
Nagyon jó lehetőség számukra az együtt töltött idő, szinte kivétel nélkül nagyon szegény
háttérrel rendelkező gyermekekből áll össze a résztvevők csapata, akiknek egyéb lehetőségük
nem is lenne a fővárosba eljutni. közösségépítő és formáló ereje a tábornak évről évre látszik.
A helyi gyülekezetekben is lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára a szabadidő
tartalmas és biztonságos eltöltésére a nyári szünet folyamán, alkalmazkodva a helyi
igényekhez.
Gyülekezeti munka:
Józsefvárosi Gyülekezet
A gyülekezet megalakulása után évekig a Dobozi u. 29. sz. alatti Férfiotthon területén tartotta
összejöveteleit. 2001 decemberétől egy új és nagyobb épületbe költözött a Dobozi utca 31-be.
Istentiszteleti alkalmaik mellett rendszeresen látogatják a kórházakban gyógykezelt betegeket.
Szervezett formában ruhacsomagokkal támogatják a rászoruló nagycsaládosokat.
1086 Budapest, Dobozi Utca 31. Tel.: 1/ 323-0591
bp_jozsefvaros@swi.salvationarmy.org
Rákoscsabai Gyülekezet
Az Üdvhadsereg Rákoscsabai Gyülekezete 1992. július 1-jén nyitotta meg kapuit a XVII.
Kerület Óvónő u. 3. sz. alatt. Szolgálatuk során a gyülekezet tagjai jó kapcsolatot alakítottak
ki a Családsegítő Központtal, Gyermekjóléti Szolgálattal, a Védőnői Szolgálattal és a helyi
Nagycsaládosok Egyesületével. 1996. december 15-én a közösség egy szebb, nagyobb
épületbe költözött a kerületen belül, a Lemberg utca 38-ba, és azóta folyamatosan itt
működik.
1171 Budapest,Lemberg utca 38. Tel.: 1/ 256-7946
bp_rakoscsaba@swi.salvationarmy.org
Debreceni Gyülekezet
Több évi kitartó munka után a debreceni hadosztályt látogató barátok, ismerősök
folyamatosan részt vesznek istentiszteleti alkalmak, karitatív programok, házi csoportok
szervezésében, lebonyolításában. A környező településeken élő roma népesség körében
életmódjavító és életvezetési tanácsadó foglalkozásokat tartanak.
4034 Debrecen, Ruyter utca 31. Tel.: 52/ 534-616
debrecen@swi.salvationarmy.org
Gyöngyösi Gyülekezet
2006 februárjában Gyöngyösön is elkezdődött a közösség építése. Jelenleg a gyülekezet
kohéziós erejének növelése a feladat, valamint a városban végzett szociális és evangelizációs
tevékenység társadalmi elfogadottságának megszilárdítása. Missziós tevékenységüket nyári
gyermektáborok szervezésével, segélyezési, jótékonysági programok koordinálásával is
kiegészítik.
3200 Gyöngyös , Pillangó utca 59. Tel.: 37/ 504-041
gyongyos@swi.salvationarmy.org

Az Üdvhadsereg leginkább szociális, karitatív jellegű szervezet, nem pedig zárt közösség.
Alkalmainkon minden embert szívesen látunk, minden segítséget örömmel adunk és fogadunk
más szervezetekkel és egyházakkal szívesen dolgozunk együtt.
Hivatásukat – a nehéz helyzetbe került emberek megsegítését – komolyan veszik.
Szolgálatukkal, munkájukkal Isten szeretetét akarják továbbítani minden ember számára.
A rendszerváltáskor, amikor a lehetőség megnyílott a legális működés elkezdésére, az
Üdvhadsereg elsőként kérelmezte nyilvántartásba vételét, ez idő óta, erőnkhöz mérten
segítjük a rászorulókat, függetlenül származásuktól, életkoruktól vagy ideológiai
hovatartozásuktól. Arra törekszünk, hogy munkánk során a gyakorlatban tudjuk bemutatni
hitünket.

