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...Ezután már így gondolkodtam: Ha 
újjászületésem egyben azt jelenti, hogy 
bethánista, akkor vállalom: az vagyok... 

Nyolcadik gyermekként születtem Marosvásárhelyt. Nyol- 
cunk közül három testvéremet, teremtő Istenünk már szüle- 
tésem előtt hazaszólított az örökkévalóságba. Szüleim 
munkásemberek voltak. Édesapám építő munkás, édes- 
anyám varrónő volt. Két nagyobb bátyám az illegális kom- 
munista párt aktív tagja volt. Tevékenységükért néhány hó- 
napos börtönt is szenvedtek. Két nővérem ugyancsak szak- 
munkás lett. A négy elemi elvégzése után a testvérek közül 
egyedül én tanultam tovább. Szüleim és testvéreim is – ki- 
sebbik nőtestvéremet kivéve – mind elhaltak. 

Már születésemkor rendellenesen viselkedtem. Farral 
érkeztem e világra. Édesanyám szülőereje fogytán volt. Na- 
gyon nehéz, válságos, reménytelen helyzet állott elő. Úgy a 
magam, mint édesanyám élete a halál révén állott. De az Úr 
mentő irgalma közbelépett..., a szülés kínjai kiáltó imád- 
ságot hoztak elő Édesanyám szívéből. Érkezésem elárulta 
fiúgyermek voltomat. Így édesanyám segélyt kiáltó imádsá- 
ga a szüléshez szükséges erőért összekapcsolódott azzal, 
hogy hálából a mindenható Isten számára papként felaján- 
lott. Édesanyám segélykiáltását mindenható Urunk azonnal 
meghallgatta s gyorsan teljesítette. Csodával határos mó- 
don kellő erőt adott a szüléshez. Ő is, én is életben ma- 
radtunk. 

Édesapám, aki engem nagyon szeretett, hét éves koromban 
meghalt. Árvaságra jutottam. A létfenntartási gondok egé- 
szen édesanyám vállára nehezedtek. Elszegényedtünk. Az 
elemi osztályok utáni továbbtanulás a magas tandíj fizetése 
miatt számomra teljesen lehetetlenné vált. De az Úr, velem 
való céljai megvalósítása érdekében ismét mellém állt. A 
tanulás vonalán megáldott jó értelemmel és szorgalommal; 
a 4 elemi osztályt szín tízessel végeztem el. Könyörülő 
Uram egyik hűséges szolgáján, Bőjthe Kálmán református 
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lelkészen keresztül segített: az ő ajánlatára a marosvásár- 
helyi református kollégium első gimnáziumába teljes tan- 
díjkedvezménnyel tanulóként felvettek. Pártfogóm, a kol- 
légium igazgatóságához beadott ajánló levelében kifejezte 
szívem óhaját, hogy lelkipásztor szeretnék lenni... 

Pubertás koromban negatív erők vonzásainak hálójába 
kerültem. Ennek eredménye az lett, hogy a negyedik gim- 
názium végén román nyelvből pótvizsgára vágtak el. Úgy 
nézett ki, hogy tanulmányaimat nem fogom tudni tovább 
folytatni, elhelyezkedtem kifutófiúnak egy jól menő üzlet- 
be. De irgalmas Uram, ismét mellém állt. Felőlem elgon- 
dolt céljai megvalósulása érdekében többek között megho- 
zatta a Bécsi Döntést, így pótvizsga nélkül tovább folytat- 
hattam a gimnázium ötödik osztályában, azaz már felső 
tagozatában tanulmányaimat. Ugyanekkor az Úr Jézus ki- 
szabadított a negatív erők bilincséből is, a tanulás ismét jól 
ment, felfelé ívelt. Szabadításának megtapasztalása több 
szolgálatvállalásra adott erőt, így mint hetedikes-nyolcadi- 
kos gimnazista, az első és második gimnazisták számára 
rendszeres vasárnapi iskolát tartottam, személyi kiadásaim- 
ról kisebb diákok tanítása folytán gondoskodtam, ünnep- 
napokon a környék falvaiban, mint legátus, az Ige öröm- 
üzenetét hirdettem. Elvégezve a nyolcadik gimnáziumot, 
1944 tavaszán az utolsó magyar érettségizők között én is 
sikerrel letettem érettségi vizsgámat, s azonnal beiratkoz- 
tam a kolozsvári református teológiára. 

A háborúba három ízben akartak elvinni katonának. De, 
irgalmas Uram mellém állt, a teológia intézetétől kapott ér- 
tesítés, mely igazolta beiratkozásomat, mindhárom alka- 
lommal kimentett a bevonulás kötelezettsége alól. 

Ez, mindenható Istenem közbelépése volt. Több iskola- 
társam a háború véres csatamezőin halt el, én e borzalmak- 
tól megmenekültem, hogy a „szellemi csatatérre” az Úr Jé- 
zus lábainál kiképzést nyerhessek. Kiképzésem ma is tart. 
Engedetlenségeim kiképző munkáját szüntelen hátráltatja. 

Városunkban a háború pusztítása 1944 őszétől 1945. 
március haváig nagyon érezhető volt. A félelem, a szegény- 
ség, az éhség nagy méretű volt. Gyárak, közúti hidak, va- 
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sútvonal felrobbantva. A városok közti közlekedés szinte 
lehetetlen. Mégis, csodás imameghallgatás révén, 1945. ja- 
nuár 20-án teológiai tanulmányom megkezdése érdekében 
Kolozsvárra utazhattam. Utazásom előtt – bátyáim aktivi- 
tásaira hivatkozva – illegális kommunista vezető férfiak, 
kísértve, fényes jövőt ígértek, kérve tartsak velök, ne men- 
jek teológiára. 

De (és ez megint csak Uram mellém állása volt), azt vá- 
laszoltam: – Amíg a kommunizmus nem találja fel az önzés 
elleni orvosságot, addig magában hordozza pusztulása mik- 
robáját; Jézus Krisztus feltalálta az önzés elleni gyógyszert, 
ezért a kommunizmus ellenszele dacára tudatosan mellette 
döntöttem. Nincs visszaút! 

Nagyon bolondnak tartottak... 

A teológián tanulmányaimat jeles képesítéssel végeztem. 
Negyedév vége felé hitéletemet felülvizsgálva rádöbbentem 
arra, hogy nem hiszem testünk feltámadását. Húsvéti ünne- 
pek alkalmával a szószéken, Isten és a magam érdekében, 
többé nem akartam hazudni, ezért nagyon komolyan elha- 
tároztam, hogy utolsó vizsgáim letevése után, beiratkozom 
az egyetemre és számtantanár leszek. Döntésemet imádság- 
ban közöltem Istennel is. De Ő úgy végzett, hogy éppen 
1948 húsvétján nagyobb kegyelmet adott. E nagyobb ke- 
gyelem közlése eszközéül áldott életű Visky Ferenc testvé- 
remet használta fel. A mindenható Isten, nagy-nagy öröm 
között, a bűnbánat keserűsége után, életemben első alka- 
lommal tudomásomra hozta, hogy Jézus Krisztus, Isten Bá- 
ránya kereszten történt áldozatáért minden bűnömet meg- 
bocsátotta... Az Ige és a Szentlélek, a feltámadott Úr Jézus 
Krisztust hit által szívembe helyezte. Bensőmben átéltem a 
Heidelbergi Káté első kérdéseinek igazságait. A megfeszí- 
tett és feltámadott Úr Jézus örökkévaló szeretete és a Ke- 
reszten kifolyt vérének bűntörlő ereje által örökre magához 
láncolt. A metanoia* gondolkozás-megváltozást jelent. Ezu- 
tán így gondolkodtam: annak, aki ily nagy bűnösnek, mint 
én bocsánatot tudott adni, annak igazán nem nehéz a ko- 
* metanoia – gör. megtérés; vö, Róm 12,2 
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porsókból a halottakat előszólítani s azoknak lelki testet ad- 
ni, hiszen Ő mindenható. 

Megtérésem pillanatában Jézus Krisztus vére által bűne- 
imtől megtisztult szívembe beáradt Isten Szentlelke, Aki 
teljes bizonyosságot adott testem feltámadása és az örök 
élet felől. A kétely és hazugság lelkétől megszabadulva ma- 
radtam a lelkészi munkában, feladtam a tanári elvégzésé- 
nek gondolatát. Megtaláltam lelkészi munkám gyakorlati 
célját is: az evangélium ereje által az egyháztagokat a 32- 
ik Zsoltár első és második versében leírt boldog állapotba 
eljuttatni, és a megszentelődés útján tovább vezetni. 

E fordulat által máris belecseppentem az egyházi és vi- 
lági hatalmakkal való konfliktus kellős közepébe, minda- 
zokkal együtt, akik hasonló kegyelemben részesültek. Éle- 
tem beágyazódott a Szentek közösségébe; szűkebb értelem- 
ben abba a református missziói közösségbe, mely Maros- 
vásárhelyre és környéke falvaiba vitte a keresztről szóló 
beszédet (1Kor 1,18), Istenünk bűnből, és a Sátán minden 
hatalmából megszabadító erejét. 

Közben sok-sok belső vívódásom volt amiatt, hogy kit 
vegyek el feleségül? Hűséges Uram ebben is mellém állt. A 
marosvásárhelyi református CE Szövetség lánytagjai 
közül, a számomra általa kiválasztott élettársat nagy-nagy 
örömömre – a csodával határos módon – megmutatta. 
1950. április 23-án Isten színe előtt élettársi frigyre léptem 
vele. 

Házaséletünk, a Szentlélek Isten bűnbánatot, megaláz- 
kodást és megbocsátást ajándékozó ereje folytán, a „vilá- 
gosságban való járás” valódi közösségének megélésében 
nap mint nap megvalósul. Élettársam hite, hűségesen szol- 
gáló szeretete, mind a mai napig segítséget ad az evangéli- 
um szolgálatában. 10 gyermek megszülésével áldotta meg 
Isten, melyből 6-an élnek. Misszió közösségünk igeszolgá- 
lata a megtérés és újjászületés fontosságára tette a hang- 
súlyt. Emiatt, egyházunk egyes hivatalos vezetői és egyes 
papjai részéről szektásoknak minősíttettünk. Egy magán- 
beszélgetés keretén belül, az államügyi inspektornak szere- 
tettel továbbadtam Urunk megtérésre buzdító Igéjét, mire ő 
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válaszként gúnyosan idézte Petőfi Arany Lacinak című ver- 
sének szövegéből: „Laci te, /Hallod-e? [...] /Meg talállak 
csípni! [...]/ Ugye fáj? / Hát ne kiabálj!... ” 

Ezzel mintegy előre jelezte szándékát, börtönbe juttatá- 
somra vonatkozóan. Mind egyházi, mind világi vonalon tá- 
madások értek. Miért gyűlünk össze imádkozni házaknál? 
Miért nem vagyunk megelégedve csak a templomi össze- 
jövetelekkel s az ott elhangzó igehirdetésekkel? Miért adjuk 
jövedelmünk 10%-át missziós célokra egyházi ellenőrzés 
nélkül? Hogy lehet szeszes italok fogyasztása nélkül örülni 
egy-egy keresztelés, vagy esküvő alkalmával? Szabad időn- 
ket miért fordítjuk beteg, elhagyatott emberek meglátoga- 
tására, miért nem megyünk inkább moziba, vagy egyéb 
kultúrprogramok meglátogatására? Miért nem fogadjuk el 
a materialista tanok dogmáit? Miért biztatjuk gyermekein- 
ket vallásórák, konfirmációi előkészítők látogatására, miért 
nem küldjük inkább a sport és egyéb szórakozások rendez- 
vényeire, pionír-gyűlésekre? Hogyan engedhető meg „lai- 
kusok” igeszolgálata, mikor nincs teológiai végzettségük? 

1948 és 1958 között Marosvásárhely környéke reformá- 
tus lelkészei közül többen igényelték templomi ünnepélye- 
ken és bibliaórákon szolgálatainkat. Ezek megtartására leg- 
többször az esperestől megbízó levelet kaptunk. Így, szol- 
gálatainknak megvolt a törvényes fedezete. Igyekeztünk 
elöljáróink felé őszinte engedelmességet tanúsítani, velök 
egyetértésben dolgozni. De midőn házi összejöveteleink 
megtartásának felszámolására szólítottak fel, akkor Isten- 
nek engedtünk inkább, hogysem az embereknek, és a há- 
zaknál tartott imaóráinkat, tiltásuk ellenére továbbra is 
megtartottuk. Sajnos, imaközösségünk tagjai közül egyese- 
ket a securitate titkon megfélemlített, s ők tudtunkon kívül 
rendszeresen közölték a szekus tisztekkel, az imaóráinkon 
elhangzott beszédeket, az Ige üzenetéhez történt hozzászó- 
lásokat, így gyűjtötték jó előre a vádiratokat azok ellen, 
akiket tervbe vettek letartóztatásra. Az ellenünk szóló ha- 
mis tanúbizonyságok kéziratai a szeku nyilvántartásában 
lassan gyűlögettek. 

Megtörtént, hogy a megfélemlítettek közül valaki az ál 
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lam felé tett szolgálatait a közösség színe előtt őszintén, 
bűnbánattal bevallotta. Szívből megbocsátottunk neki. 
Hosszú időre szabaddá lett, erőt kapott „nem”-et mondani 
a szekunak. Nagyobb idő eltelte után azonban, újabb és na- 
gyobb megfélemlítés áldozata lett, aminek eredményekép- 
pen saját magát tartotta távol a közösségi élettől csak azért, 
hogy ne legyen mit jelentenie mirólunk. 

Egyházunk keretén belül végzett missziós szolgálatain- 
kat – mely igyekezett a szektás közösségek hódító munká- 
jával szemben az egyháztagokat a református egyházközös- 
ségben megtartani –, 1958 tavaszán, félbe kellett hagyni. A 
leállás oka: néhányunk letartóztatása, börtönbejuttatása. 

1953. augusztus havában egy enyhe lefolyású idegkime- 
rülés miatt az orvosok a szellemi munkától eltiltottak, mint 
lelkész rendelkezési állományba kerültem, Vásárhelyt a 
Minszky üzemnél munkásként dolgoztam, s mint ilyen, ak- 
tívan bekapcsolódtam az előbb vázolt belmissziós mun- 
kába. 

1958. április 10-én hajnalban, ijesztő dörömbölések köze- 
pette, három szekus felébresztett álmunkból. Behatolva la- 
kásunkba beszéd- és mozgástilalmat rendeltek el és alapos 
házkutatáshoz kezdtek. 

Mindent felforgató munkájukat du. 3 óra körül fejezték 
be. Összeszedték a lakásban található összes könyvet, ira- 
tot, jegyzeteimet, bibliákat, énekeskönyveket. Egy kisebb 
zárt rabkocsival szállították el. 

1958. május 29-én de. 10 óra körül jött két szekus a le- 
tartóztatási paranccsal s bevittek a securitatéra. Drága fe- 
leségemet négy gyermekkel hagytam Urunk oltalmában. 
(Lacika 6 éves volt, Palika 4 és fél éves, Andráska 2 és fél 
éves, Mártika 4 hónapos.) Letartóztatásom pillanatában a 
legnagyobb aggodalmam és szorongásom amiatt volt, hogy 
mi lesz velem Szentírás nélkül?! Gyermekeimet, felesége- 
met hit által biztos oltalomban tudtam Urunk szeretetében. 
De mi lesz velem Szentírás nélkül? S akkor az Úr mellém 
állt. Kölcsönkért bibliámból a következőképp szólt hoz- 

201 



zám: „A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és 
élet.” (Jn 6,63) 

Megértettem, hogy Szentírás nélkül is fog szólani hoz- 
zám, a szava Lélek és Élet lesz számomra. Ezzel az ígéret- 
tel bocsátott el Urunk a börtönbe. Szorongásom azonnal el- 
tűnt, ígéretének reménységével indultam el a számomra 
még ismeretlen s járatlan útra. Nem reménykedtem hiába. 
Ígéretét hűséggel betartotta. Szava életet lehelt szívembe. 
Oly életet, mely erősnek bizonyult a megpróbáltatások, 
szenvedések, éhezések elhordozásához. 

Az első kihallgatások e kérdés körül forogtak: Mikor 
lettem bethánistává? Én határozottan tiltakoztam. Sose vol- 
tam az. Református vagyok. Kijelentettem, bármit is csele- 
kedjenek velem, hazugságot nem fogok aláírni. Ez az ellen- 
állás napokon át tartott. Erre kihallgató tisztem elvitt Bar- 
tos Károly ezredes elé, aki a letartóztatási parancsot is alá- 
írta. Ő is ugyanezt kérdezte, mire újból határozottan kije- 
lentettem: se bethánista, se CE-s nem vagyok, református 
vagyok. 

– Mikor volt az újjászületése? – kérdezte tovább az ez- 
redes. – 1948 húsvétján– feleltem bizonyságtevő szavak- 
kal. – Nos, kit használt fel Isten eszközként az újjászüle- 
tésekor? – Visky Ferencet – válaszoltam. – Na látja! Maga 
akkor lett bethánistává mikor újjászületett, s magát Visky 
szervezte be a Bethániába. 

Ezután már így gondolkodtam: Ha újjászületésem egy- 
ben azt jelenti, hogy bethánista, akkor vállalom: az vagyok; 
és aláírtam első vádpontomat, annál is inkább mivel Nagy 
Jenő testvérem hasonló vallomását és aláírását elém tárták. 
Azután részletesen feldolgozták bibliaóráinkat, imaóráin- 
kat, templomi ünnepélyeinket, keresztelések, esküvők alkal- 
mával tartott összejöveteleinket, mindeniket „subversiv”, 
„clandestin” – felforgató, illegális gyűlésnek minősítve. 
Ami igaz volt, azt nyugodt szívvel elismertem, mivel sem- 
miféle gonosz intenció az állam ellen bensőmben nem volt. 
Egy adott pillanatban fel is tettem a kérdést: – Miért va- 
gyok államellenesnek minősítve, mikor sem érzés-, sem 
gondolatvilágomban az állammal szemben ellenséges meg- 
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nyilvánulást nem találok? – Erre azt válaszolta: – A maga 
igehirdetéseire az emberek elkezdtek hinni Istenben. Az 
nem baj ha járnak templomba, csak ne higgyenek. Aki hisz 
Istenben, nem hisz az ideológiában, államunk a marxista 
ideológiára épül fel s maga elvonta az embereket az ideo- 
lógiába vetett hittől, s Isten-hitre térítette, így fundamen- 
tumában támadta meg az állam rendszerét, ezért maga első 
számú ellenségünk... 

Ebből megértettem, nem szíve szerint, hanem parancs- 
ra, kötelességből teszi, amit tesz. 

„Szerelmesének álmában ád eleget.” (Zsolt 127,2) Az 
utolsó éjszakán, amit a szekun töltöttem Urunk álmomba 
megmutatta azon állomáshelyeket, amikre ezután fogok 
menni. Láttam a marosvásárhelyi börtön celláit, a jelleg- 
zetes folyosót, a számbavételeket; majd a szamosújvári 
börtönt, annak emeleteit, távolból gyermekeim éneklik: 
„ Semmi felöl ne aggódjál, él az Isten és szeret. Hálaadó 
imádságban tárd fel néki szívedet... ” S végül láttam egy 
vízzel körülvett szigetet, ahol tornásztam... Ez a Duna del- 
tája volt. Minden különösebb magyarázat nélkül tudtam, 
hogy ezeken a helyiségeken át fogok menni. Tehát a tör- 
vényszéki tárgyalás nem fog felmentő ítéletet hozni. 

1958. augusztus 5-én volt az első törvényszéki tárgyalás 
Marosvásárhelyen. Május 29-től augusztus 5-ig tartott 
vizsgálati fogságom a securitatén. Végig egyedül voltam 
egy betonágyas cellában. Eleinte nem nagyon ettem, ké- 
sőbb elfogyasztottam a kapott eledelt. Cellám másik lakó- 
ja: a láthatatlan, de valóságosan jelenlevő, feltámadott Úr 
Jézus Krisztus volt, aki megígérte, hogy velem van minden 
napon, s akihez sokat imádkoztam. A vele való közösség 
elviselhetővé tette e napok kihallgatási tortúráit. Szavai a 
Lélek által megelevenedtek bensőmben s nyugalmat és bé- 
két adtak, sőt Őt dicsőítő ének is csendben gyakran elhagy- 
ta ajkamat: „Isten közelsége oly igen jó nékem...” Bi- 
zonyságom volt, hogy „rólam is, noha én szegény és nyo- 
morult vagyok, az én Uram visel gondot”; gyakran feltört 
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szívemből: „Te vagy segítségem, szabadítóm, oh Istenem, 
ne késsél!” (Zsolt 40,18) 

Augusztus 5-től kezdődtek a börtönévek. Előbb elítéltek 
10 évre, amit 1959. február 4-én Bukarestben történt újabb 
tárgyalás alkalmával felemelték 15 évre. A bukaresti tár- 
gyalást nélkülünk ejtették meg, eredményét írásban közöl- 
ték. A marosvásárhelyi börtönben alig 3 hónapot töltöt- 
tünk. Október hó végén elszállítottak Szamosújvárra. Sza- 
mosújvárról, majdnem 2 évi tartózkodás után elszállítottak 
több száz fogolytárssal együtt, vonaton és hajón a Duna 
deltájába: Stoineşti, Luciu-Gheorgheni, Salcea szigetecs- 
kékre, ahol gátépítés és mezőgazdasági munkákban foglal- 
koztattak. Szabadulás előtt néhány hónappal visszavittek 
Szamosújvárra, ahol megkezdték politikai átneveltetésün- 
ket s közben a börtön asztalosműhelyeiben dolgoztam. A 
politikai foglyok számára országos amnesztiahirdetés kö- 
vetkeztében 1964. július 29-én kiszabadultam. 

A börtönévek ideje alatt állandó jellegű erőforrás volt szá- 
momra az az Ige: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 
minden igével, amely Istennek szájából származik.” (Mt 
4,4) Az állandó éhség felett, az Ige erejével győzedelmes- 
kedtem annyira, hogy egy adott esetben „bővölködni” is 
tudtam, oly módon, hogy egy teológus-tanár testvérem ré- 
szére egy hónapon át minden nap a napi kenyéradagomról 
volt erőm lemondani, hogy ő a disztrofikus, legyengült ál- 
lapotból valami módon felépülhessen. Szem előtt tartva azt 
az Igét: „Ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb 
kezed.” (Mt 6,3) Soha se tudta meg, hogy a mi Urunk, aki 
maga a „jobb kéz”, ily módon, azaz általam járult hozzá le- 
gyengült állapota felerősítéséhez. Erre én sose lettem volna 
képes, de az Úr Jézus Krisztus, aki méltatott arra, hogy 
bennem is lakozást vegyen, egyedül Ő tett képessé a szere- 
tet eme gyakorlására. Egy másik alkalommal egyik bethá- 
nista börtöntársam könnyek között, őszinte bűnbánattal 
vallotta be, hogy az egyik fogolytól ellopott egy turtoit, ami 
a napi sült puliszkaadagunk volt. Az éhség rávitte. Miután 
a kereszt alatt bevallotta vétkét, magam kaptam erőt az az- 
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napi turtoi lemondására, hogy fogolytársunk felé vétkét 
rendezhesse. Ez megint nem én voltam, hanem maga az Úr 
Jézus, akinek szava így lett Lélekké és Életté nem csak a 
magam számára, hanem másoknak is, amint megígérte: 
„Én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” 
(Jn 10,10) A nagy-nagy szükségben is, általa, bővölködő 
élet virul ki: „Vizet szereztem a pusztában; a kietlenben 
folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak.” (Ézs 
43,20) 

Egy más alkalommal, egy januári reggelen számbavé- 
telkor a Duna-deltában, midőn a hideg szél vagy 2 órán át 
velőnkig átjárt: vacogott fogunk, dideregtünk a nagy hideg- 
ben, vékony rabruhánk a nagy hideggel szemben nem tu- 
dott védelmet nyújtani, éhesen, nagyon átfázva álldogál- 
tunk a hidegben, míg végre megtörtént a számbavétel. 
Könnyek között alázattal felsóhajtottam Urunkhoz s Ő azt 
válaszolta: „Be kell teljesednie az írásnak: Éheztem, és nem 
adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom; [...] 
mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem.” (Mt 
25,42.43) ...Megértettem, semmi különös nem történik, 
mint az Ige beteljesedése; Isten a kárhozatra vetetteket nem 
ítélheti el igazságtalanul, engem szenvedő alanyául használ, 
erre méltatott kegyelemből. Ez Ige Lélekként és Életként 
erőt adott a többi hasonló állapotok elhordozásához zúgo- 
lódás nélkül. „És megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabaddá tesz titeket.” (Jn 8,32) A fenti igazság ismereté- 
nek birtokában már szabad volt nem sírnom, nem zúgolód- 
nom, szabad voltam a megfázás kínjait imádságos szívvel 
viselni, társaimat vigasztalni. 

Egy más alkalommal, gátépítés idején, talicskázás köz- 
ben ez volt a beszéd, melyet szólott nékem: „Az odafelva- 
lókat keressétek, [...] az odafennvalókkal törődjetek, nem a 
földiekkel.” (Kol 3,1.2) Megértettem: ez Ige által arra biz- 
tat Urunk, imádságaimban törődjek az úgynevezett szabad 
életben élő odafelvalókkal, azaz hittestvéreimmel. Lélekben 
bejártam az ismert vidékeket, ahol szolgáltam, úgymond 
családlátogatást végeztem, egyes személyekért hosszabban 
imádkoztam s nap mint nap imádságaim befejezése után ér- 
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dekes ténymegállapításokhoz jutottam. Miért is kellett X Y 
testvérnek ezt meg ezt kérnem? Hát azért, mert jelen pilla- 
natban ilyen problémák között vergődik... Ilyenképpen 
minden postai kommunikáció nélkül a Lélek hullámhosz- 
szán híradást kaptam a börtönön kívül élő testvéreim álla- 
potáról, „maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatat- 
lan fohászkodásokkal” (Róm 8,26). 

A Lélek esedezésének áramkörébe bekapcsolódni szo- 
katlanul új hitbeli megtapasztalást eredményez. Gyakorla- 
tilag belső elváltozások történnek a szentség irányába. 

A tavaszi hóolvadás alkalmával gáttisztításra vittek. 
Nagy sarat gyúrva, néhány lépés után cipőinket egy-két ki- 
lógrammos sártól kellett megtisztítanunk, hogy könnyeb- 
ben haladhassunk. Ily körülmények között több kilométert 
megtéve mindenki felettébb elfáradt, elcsigázódott. Le is 
voltam nagyon fogyva. Délután, egy kisebb kikötőféleség- 
be érve, azt a parancsot kaptuk, hogy mindenki vegyen vál- 
lára egy hasáb bükkfát s vigyük be a körülbelül 8 km tá- 
volságban levő lakótelepünkre. Soha nem érzett fáradtsá- 
gom miatt alig vonszoltam magam. Első test szerinti gon- 
dolatom az volt, hogy kérjek felmentést az őrtől a fa 
vitelére nézve. Isten Lelke megfeddett: „Nincs neked Urad, 
akihez kéréssel folyamodjál? Egy szadista természetű őrtől 
vársz irgalmat?!” Megszégyelltem magam; bocsánatkérő- 
leg Uram elé járultam. Ő azt mondta: „Méltó a megöletett 
Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és 
hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.” (Jel 
5,12) 

Nekem az erő áldására volt nagy szükségem. Azt kér- 
tem. A hasáb fák osztogatásának helyszínére érve, midőn 
megkaptam és vállamra helyeztem fámat, ugyanabban a 
pillanatban azt éreztem mintha valami vitamindús tápláló 
injekció hatná át testem minden sejtjét, hirtelen kellő meny- 
nyiségű fizikai erőhöz jutottam, szívem, elmém, szám betelt 
Urunk iránti magasztalással, dicsőítéssel. „Dús örömmel 
teli szívvel, víg dalra nyílik szájok: A Hegyen fenn, a 
Kereszten, megtört az ősi átok.” Előttem egy idős 
fogolytársam alig bírta a számára kiadott fát, örömömben 
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odaszóltam neki: – Add ide testvérem a fádat! – s én két ha- 
sáb fával vállamon, vidám szívvel, idősebb fogolytársam- 
nak Urunk hatalmáról, szeretetéről bizonyságot téve, a 8 
km-t szinte fáradtság nélkül megtettem. Áldott legyen 
Urunk, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. 
Beszéde: Lélek és Élet! 

Fizikailag nincs időm minden igei megélésemet, mit a 
börtön ideje alatt hit által megéltem, írásban rögzíteni. 
Nincs hozzá írói adottságom. Szólanom kellene a cellákban 
történt naponkénti igemagyarázatokról, melyeket egymást 
váltogatva tartottunk, arról is, milyen előzmények alapján 
kapta szabadulásom után született kislányom az Abiság 
nevet. 

Kellene szólni elkülönítő zárkáim élményeiről is, és ar- 
ról, mi módon kaptam ajándékba sok ima után két dalla- 
mot, melyek szövegeit Csiha Kálmán írta a csodás találko- 
zásokról testvéreimmel, az átnevelési időszak szellemi tá- 
madásairól, s a győzelmekről, hogy mindezekben hogyan 
vált Lélekké és Életté az Ő beszéde. Nagyrészt mindezek 
feledésbe is mentek. Még egyről kívánok említést tenni: 

Szamosújvárt történt. Napok óta súlyos betegség kín- 
zott, orvos és gyógyszer nélkül. Lelkem mélyén Urunknak 
feltettem a kérdést: „Uram! E betegség engem is hazavisz 
arra a helyre, amit Atyánk házában Te készítettél el szá- 
momra?” Válaszként megelevenedett lelkemben a 2Móz 
15,26-ban megírt Ige: „Én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” 
Merészkedtem kifejezni óhajomat: „Ha Te vagy a gyógyí- 
tóm, akkor gyógyíts meg! Hadd lássam még meg e földön 
négy gyermekemet s feleségem.” 

„Meg vagy gyógyulva” – hangzott lelkem mélyén Isten 
Lelkének hangja. („Az én juhaim, hallják az én szómat...” 
(Jn 10,27)) Elkezdtem tűnődni. A betegség minden tünete 
érezhető módon rajtam van. Most mi az igaz? Az, amit öt 
érzékszervemmel tapasztalok, vagy az, amit Isten mondott? 
Lelkem színtere nagy küzdelem helyévé vált. A küzdelem 
úgy fejeződött be, hogy mindaz, amit érzékszerveimmel 
tapasztalok, az valójában már nem létezik, az csak látszat; 
az az igaz, amit Isten mondott! Elkezdtem úgy viselkedni, 
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mint meggyógyult. Összeszedtem minden erőmet s az ágy- 
ból felkeltem. Lelkemben a hit eme küzdelme a reggeli 
órákban zajlott le. Az ágyból történt felkelésem után 2-3 
órára hozták az ebédet, jó étvággyal megettem s a betegség 
minden érezhető tünete eltűnt. Áldott legyen örökre min- 
denható Istenünk!! 

Bizonyságtevő soraim azt kívánják az olvasó előtt lát- 
tatni, hogy az Úr mennyire hű önmagához. Letartóztatá- 
somkor megmondta: „A beszédek, amelyeket én szólok 
néktek, lélek és élet.” Tapasztalataim bizonyságát adják 
annak, hogy Ő önmagához hű, önmagát meg nem tagad- 
hatja, Ő vak gyermekeit oly úton vezeti, melyet nem ismer- 
nek, járatja őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak; 
előttük a sötétséget világossággá teszi, és az egyenetlen föl- 
det egyenessé, és őket el nem hagyja. 

A börtönből kiszabadulva, előbb gyári munkás lettem. Két 
szakmát tanultam: a kárpitosságot és a vasesztergályozást. 
1970-től ismét visszakerültem lelkészi szolgálatba. A cigá- 
nyok közt is nyílt munkaterület. Közben feleségem, Isten 
ajándékaként szült még két drága gyermeket: egy fiút és 
egy lányt. Mindenható Urunk, lelkigondozói munkám nyo- 
mán, megajándékozott sok-sok újjászületett, lelki gyermek- 
kel: férfiakkal, nőkkel egyaránt, kizárólag kegyelme és 
Szent Lelke munkája révén, amelyért egyedül Övé a 
dicsőség. 

Konklúzióképpen a 145. Zsoltár 19. versével zárom az el- 
mondottakat: „Beteljesíti az őt félőknek kívánságát; kiáltá- 
sukat meghallgatja és megsegíti őket.” – Isten Szent Lelke 
oltja belénk az Isten dicsőségét tükröző kívánságokat, ezért 
teljesíti is azt. Bennünk lévő élete indít a kiáltásra, ezért 
meghallgatja azt. Az istenfélők a Szent Lélek befolyása 
alatt vannak, ezért legfőbb kívánságuk, hogy Istent dicső- 
ítsék és benne mindörökké örvendezzenek. A Biblia hívő 
emberei telve vannak kívánsággal, és az Úr valóra váltja 
vágyaikat. A szent kívánságok a Szent Lélek zsenge vetése, 
mely az Ige olvasása vagy hallása nyomán vetődik el a 

208 



szívbe, s e kívánságokat a mennyei gazda addig gondozza, 
míg gabonát terem a kalász. Isten gyermekei, vágynak ar- 
ra, hogy szentek, hasznosak legyenek, áldások legyenek fe- 
lebarátaik számára, hogy így szolgálják Uruk dicsőségét. 
Vágynak megélhetésükhöz a legszükségesebbre, szüksé- 
gükben segítségre, a terhek alatt erőre, a nehéz helyzetek- 
ben vezetésre, a bajban szabadulásra. Olykor ezen kíván- 
ságok annyira erősek, és az ügy oly sürgető, hogy gyötrel- 
mükben felkiáltanak, mint ahogy a kisgyermek fájdalmá- 
ban felkiált; és akkor az Úr megértően lehajol hozzájok és 
ígérete szerint megadja azt, amire szükségük van: megsegí- 
ti őket. Eddigi életvitelem során számtalan alkalommal 
megtapasztaltam: az Úr mellettem állott, bukásaimból fele- 
melt, megbocsátván bűneimet, kísértéseimben kegyelme 
győzelmet adott, erőtlenségeimben erőm volt, balgatagsá- 
gaimban bölcsességként szegődött mellém, hatalmával sok- 
sok megpróbáltatáson át vezetett, megszabadultam szere- 
tete folytán az „oroszlán szájából”, jövőmre nézve hiszem, 
hogy: „Megszabadít engem az Úr minden gonosz cseleke- 
dettől, és megtart az Ő mennyei országára; akinek dicsőség 
örökkön örökké! Ámen.” (2Tim 4,18) 

Még egy Ige kívánkozik ide: „A keresztről való beszéd 
bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik 
megtartatunk, Istennek ereje.” (1Kor 1,18) Ámen. 
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