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Térjetek én hozzám, hogy 
megtartassatok földnek minden 
határai, mert én vagyok az Isten, 
és nincsen több!
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Interjú Kiss Lúcsiával

Török Zsuzsa: Bizony nehéz fába 
vágtam a fejszét! Lucsi mama hatal-
mas történettárházába pillanthattam 
be beszélgetésünk során. Már az is 
nagy áldás volt számomra, hogy elké-
szíthettem ezt a riportot. Hála Isten-
nek! Íme, elétek tárom az Úr mun-
kálkodását riportalanyom életében!
Kiss Lúcsia:. Miután megtértem 
1972-ben 40 éves koromban nagy 
szeretet volt a szívembe az Úr iránt. 
Nagyon mun-
kálkodott a 
s z í v e m b e n , 
úgy éreztem, 
hogy teljesen 
át vagyok adva 
az Úrnak. Egy 
nap, amikor 
főztem a kony-
hában, érez-
tem, hogy a 
Szent Szellem 
körülvesz és 

nekifogtam táncolni. Kettőt jobb-
ra, kettőt balra, felemelt kezekkel, 
félrehúztam az ételt és nagyon 
boldog voltam. Vasárnap a gyü-
lekezetből jövet két testvérnőnek 
elmondtam, hogy az Úr mennyire 
felemelt, és táncoltam az Úr előtt. 
Azok engem úgy lekaptak, és azt 
mondták -  „Te a világból jöttél ki, 
ne engedd meg, hogy a sátán téged 
újra visszavigyen, ez egy nagy bűn, 
nehogy még egyszer csinálj ilyet!” 
Én egy hét alatt annyira tönkre-
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mentem, hogy éjjel-nappal csak 
sírtam. Azt mondtam: „Uram, nem 
akarok visszatérni a világba, én té-
ged akarlak szolgálni, és ha bűn 
amit csináltam bocsáss meg.” Egy 
hét után mondtam magamnak, el 
kell menjek egy prófétához, ha már 
ilyen bűnös vagyok, valakinek el 
kell mondjam, hogy világosítson 
fel, hogy bűn, vagy sem. Amikor el-
mentem egy nagy prófétakört talál-
tam, így aztán az én bajaim egyből 
kimentek a fejemből. Istenem, eny-
nyi próféta egyből! Nagy gombóc 
volt a torkomban, most ki fog de-
rülni az én bűnöm! Úgy imádkoz-
tam magamban: Uram, ne derítsd 
ki az én bűnömet! Olyan boldog 
voltam, hogy az Úr meghallgatta 
az imámat, azonban a sarokban ült 
egy öreg próféta, aki ezt mondta: 
- Testvérnő, szeretnék valamit 
kérdezni tőled: meg tudnád ne-
kem mondani, hogy táncolt-e 
valaki az Úr előtt a Bibliában?  
- Dávid király! – mond-
tam felbátorodva. 
- Nagyon megharagudott rá az Úr? 
- kérdezte a bácsi. 
- Nem, de volt valaki, akinek ez 
nem tetszett, a feleségének. 

- Tudod mit, drága testvérnő? 
Hogy biztos legyél benne, hogy 
amit te csináltál az Úrnak tetszik. 
Három nap múlva ez a két test-
vérnő eljön hozzád, és kérni fog-
nak téged, imádkozz értük, hogy 
kapják meg a Szent Szellemet. 
- Én, értük? Ők már 6-7 éve meg-
tértek! – kérdeztem megdöbbenve. 
Úgy is történt, három nap 
múlva jöttek a testvérnők 
és szabadkozva mondták: 
- Jaj, Lucsi testvérnő nem 
is tudom, hogy kezdjem! 
- Nem is kell, majd én mon-
dom – válaszoltam nekik. 
- Voltam a prófétáknál és azt 
mondta, hogy amit én tettem, az 
a z Úrnak tetszik, és tovább tán-
coljak az Úrnak, és imádkozzak, 
hogy ti is kapjátok meg a Szent 
szellemet. Nektek ez nincs meg? 
Hát akkor azért ítélkeztek rajtam! 
Persze jöttek ezután a bajok, de a 
legjobban az fájt mindig, amikor a 
hívők bántottak. Volt, hogy ami-
kor próféciát kaptam, és elkezd-
tem mondani, leállítottak, hogy 
ez nincs az Úrtól, mert még világi 
vagyok. Még csak egy éve tértem 
meg. Én csak ennyit mondtam 

erre: „ha nem fog beteljesed-
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ni, akkor nektek jogotok van rá, 
hogy engem bántsatok, de amikor 
beteljesedett, akkor elgondolkod-
tak rajta, vajon mégiscsak az Úrtól 
vannak Kissné próféciái? Mindig 
az jutott eszembe, amikor Jézus 
a kereszten azt mondta: „Bocsáss 
meg Uram, nem tudják mit be-
szélnek!”. Amikor bántottak min-
dig azt mondtam: „Én azt szeret-
ném, ha ti is ilyenek lennétek!” 
Erre azt mondták: „Isten őrizz!” 
Az én apám hívő volt, 25 évig 
imádkozott értem. Amikor 
megtérésem előtt éppen ott-
hon voltam, azt mondta nekem: 
- Lucsi gondold meg, lásd, 
minden prófécia beteljesedett. 
- Óh, apám hagyjál ezekkel, lehet, 
hogy leszek hívő, de nem most. 
Ekkor apám nagyon elkesere-
dett, megteltek a szemei köny-
nyel, és csak annyit mondott: 
- Gondold meg kislányom! 
Annyira el volt keseredve, hogy 
az Úr küldött egy prófétát apám-
hoz. Ez a próféta azt mondta: 
- Te egy szabó vagy? 
- Igen – válaszolta apám. 
- Engem az Úr küldött egy sza-
bóhoz, hogy mondjam meg neki, 
hogy eljött az idő, és a lá-

nya meg fog térni. Te lemondtál 
róla, de az Úr nem mondott le. 
Erre apám küldött nekem egy 
Bibliát, és amikor a kezem-
be vettem éreztem, hogy meg 
kell térjek! Akkor ezt mondtam: 
- Istenem meg akarok térni, de 
csak úgy, ha nyelveken beszélek. 
Ekkor az Úr megadta két héten 
belül, és nyelveken beszéltem.
TZs: Akkor most visszakanyarod-
hatnánk az elejére, hiszen honnan 
tudtad 40 éves korodban, hogy van 
nyelveken szólás?
KL: Egy román faluban születtem. 
Apám román, anyám magyar vá-
rosi lány volt. Anyámnak az volt a 
vágya, hogy gazdag legyen, és férj-
hez ment apámhoz, mert volt pén-
ze, háza, sok földje, és jó szakmá-
ja. Szabó volt apám, anyám pedig 
varrónő. Hát el is érte a célját, mert 
annyi pénzük volt, hogy nem tud-
ták mit csináljanak vele. Az egész 
falunak adtak pénzt kölcsön. Nyolc 
éves voltam, amikor apám megtért, 
és ekkor nekifogott énekelni, nekem 
nagyon tetszett. Együtt énekeltünk 
és észrevette apám, hogy egy kicsit 
húz a szívem az Úrhoz. Azt kérdezte: 

- Nem akarsz jön-
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ni velem a gyülekezetbe? 
Erre anyám azt válaszolta: 
- Hagyd békén ezt a gyereket! 
Nem elég egy bolond a háznál? 
Anyám nagyon ellene volt a hívők-
nek. De azért én elmentem apám-
mal és hallottam hívőket nyelveken 
szólni, prófétálni. Amikor 40 éves 
koromban megtértem ez nekem 
nem volt idegen.
TZs: Mit dolgoztál?
KL: Én az önkormányzatnál, majd 
az Erdész Hivatalban dolgoztam. 
TZs: Amikor fiatal voltál, hogy szólt 
hozzád az Úr!
KL: Jártam gyülekezetbe, de nem 
tértem meg anyám miatt, fél-
tem tőle. Egyszer történt azon-
ban, hogy jöttem haza reggeliz-
ni a hivatalból és apámnál volt 
egy ember. Azt kérdezte apámtól: 
- Ki volt ez a lány? 
- A lányom – válaszolta apám. 
- Hívd csak vissza! Az Úr akar 
szólni neki. Ha megtérsz, akkor 
egy olyan házasságot  ad neked 
az Úr, amiről nem is álmodsz. 
Ha nem térsz meg, akkor az 
egész életed csak egy könny lesz! 
Én ekkor annyira megijedtem, 
hogy mi lesz velem, Isten 

kezében leszek, és majd meg-
büntet engem, és két órán ke-
resztül csak sírtam. Ekkor 
anyám úgy felmérgelődött, 
hogy azt mondta apámnak: 
- Ha még egyszer egy hívő jön, 
és a lányommal beszél, fej-
be ütöm! Ha tudom, hogy itt 
van ilyen ember, nem enge-
dem, hogy lemenjen imádkozni! 
17 éves voltam akkor, és ezzel az 
én szívem nagyon meghátrált. 
Anyám nagyon félt attól, hogy 
egy falusi emberhez fog hozzá-
menni az ő fényes lánya! A világ-
ban éltem, bálkirálynő voltam, 
és nagyon felkaroltak a fiatalok. 
Annyi sok kérőm volt, nem is 
tudtam, ki után menjek férjhez. 
Az én szívem azért a hívőkhöz hú-
zott. Ha mentem valahová és hal-
lottam, hogy Istenről beszéltek, 
nagyon örültem. Azt mondtam:  
- Az én apám is hívő. – Visszakér-
deztek - És te nem?
TZs: Kérlek beszélj arról hogy mentél  
férjhez!
KL: Nem engedelmeskedtem az 
Úrnak, hanem engedelmeskedtem 
a sátánnak. A szomszédunkban la-
kott három kiskatona, akik az út-

építkezésen dolgoztak. Anyám 
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már kinézte nekem az egyiket, de 
én nem is foglalkoztam vele, mert 
nem szerettem a katonákat. Ma-
gas, barna, göndörhajú, jóképű 
férfi volt. Azután a bálban még-
is megismerkedtünk vele, felkért 
engem táncolni és azt mondta: 
- Kisasszony, látom, hogy na-
gyon szépen táncol, és re-
mélem, hogy ennek a tánc-
nak a vége házasság is lesz. 
Nagyon meglepődtem, na jól van, 
ebből se lesz semmi. Úgy táncol-
tunk, hogy az egész bál csak né-
zett. Anyám azt hittem, hogy a 
mennybe megy az örömtől. Neki 
nagyon tetszett a fiú. Magyar 
volt. Nekem nem ő tetszett, ha-
nem az, ahogy táncolt. Volt még 
három kérőm, de azok romá-
nok voltak. Anyám azt mondta: 
- Lucsi, nem bánom, hogy mész 
a bálba és beszélsz román fiúkkal, 
de nekem ne hozzál román férjet! 
Megbarátkoztunk a katonával, 
majd leszerelt, és megkérte a ke-
zemet, és én igent mondtam
TZs: Hány éves voltál akkor?
KL: 20 éves voltam. Az esküvő után 
kijelentette a férjem, hogy Szamos-
újvárra akar költözni, ahol a szü-
lei vannak. Anyám majdnem in-

farktust kapott, de elmentünk. 50 
km-re voltunk a szüleimtől. 
TZs: Nem volt ott a szívedben, hogy 
nem engedelmeskedsz Istennek?
KL: De. Tudtam, hogy nem teszek 
jót, de annyira elvakított a szere-
lem. Azt gondoltam: lehet, hogy Is-
ten meg fog verni ezért, de nem tu-
dok nemet mondani. Megszületett 
Gyöngyi és 19 éves volt, amikor én 
megtértem. Azok a könnyek, ami-
ről a próféta beszélt nekem azután 
jöttek, miután megtértem. Akkor 
jött a bánat a szívembe, hogy ha 
egy hívőhöz mentem volna férjhez, 
nem lennék egy olyan juhocska, 
aki egyedül megy a gyülekezetbe 
a családjából. Mikor láttam a test-
vérnőket karonfogva menni a gyü-
lekezetbe a férjükkel, mindig sírva 
mentem és sírva jöttem. 
TZs: Édesanyád mit szólt a megtéré-
sedhez?
KL: Anyám nagyon nagy ellensé-
ge volt a megtérésemnek. Nem is 
akart felkeresni, apámat küldte, lát-
tam, hogy kezd utálni, de én imád-
koztam érte.
TZs: Megtért később?
KL: Igen, egyszer lebénult két 

évre és ágyhoz kötött lett. En-
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gem meg sem ismert, annyira 
beteg volt, de sokat javult az ál-
lapota. Az egész gyülekezet imád-
kozott érte. Egyik nap ezt mondta: 
- Tegnap nekem egy olyan ál-
mom volt, amitől én nagyon fé-
lek. Egy úton mentünk az egész 
családdal. Elértünk egy nagy 
kapuhoz, és ott egy férfi apádat, 
téged és Gyöngyit is beengedte, 
de amikor én kerültem sorra, be-
csukta a kaput. Én sírva zörget-
tem a kapunál, hogy miért nem 
enged be. Az ott az én férjem! 
- A te férjed imádkozott érted, 
hogy térjél meg, de mindig ellene 
voltál – válaszolta az öregember. 
- De az a lányom! 
- A lányod is sírt, könyör-
gött érted, és te mit csinál-
tál? Csak eddig volt az út, to-
vább nem. Te nem jöhetsz be! 
Amikor felébredt, olyan sírást 
csapott, és azt mondta a férjének: 
- Gerő, én nem akarok a kapun 
kívül lenni! Hívd ide a pász-
tort, mert kell vele beszéljek! 
Apám nagyon meglepődött, és 
hívta a pásztort. Akkor meg is 
tért, sőt minél hamarabb meg 
akart keresztelkedni, nehogy 
meghaljon, és ne tudjon be-

menni a kapun. Titokban aztán 
be is merítették a patakba éjjel két 
órakor. Amikor kijött, azt mond-
ta, hogy: „Én vagyok a legboldo-
gabb, Uram, vigyél haza!” Ezután 
gyülekezetbe járt, és nagyon so-
kat sírt, hogy ő milyen gonosz 
volt, de Isten megbocsátott neki. 
Az volt a vágya, hogy az unokáját 
lássa esküvői ruhába. Sikerült is, 
sőt még az első dédunokáját is lát-
hatta. Anyám halála után apám 
még 10 évig élt velem Szamosúj-
váron, és őt is ott temettem el. 
Ezután 1987-ben beköltöztünk 
Kolozsvárra, ahol a rendszerváltá-
sig az életünk folyt a maga kerék-
vágásában. A rendszerváltás után 
eljöttünk egy konferenciára Ma-
gyarországra. Az isaszegi pásztor 
hívta Árpit, hogy nem akar-e ide-
jönni? Árpi az Úrra bízta, és ide-
költöztek Isaszegre. Én nem akar-
tam jönni, mert jó dolgom volt 
ott, de azt mondtam az Úrnak, 
ha el tudom adni gyorsan a la-
kást Kolozsváron, akkor jövünk. 
Két héten belül el volt adva a la-
kás. Miután beköltöztünk ide Isa-
szegre egy Amerikában élő erdélyi 
testvér aludt nálunk. Ő mondta:  

- Te nem akar-
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tál jönni Magyarországra! 
- Igen – válaszoltam. 
- Tudod, hogy miért kellett ide-
jönnöd? Hogy oszlop legyél eb-
ben a családban, és imában éjjel-
nappal hordozd őket. Ne legyen a 
szívedben az, hogy mégis jobb lett 
volna ott maradni Romániában. 
Ekkor nagyon megnyugod-
tam, és elkezdtük az imát Ár-
pival. Minden szombat reg-
gel ketten imádkozunk, és az 
Úr szól. Kérdeztem az Urat: 
- Miért nem szólsz hoz-
zám a gyülekezetben is? 
- Mert ott vannak má-
sok – válaszolta az Úr. 
Nagyon boldog vagyok, hogy 
szolgálni tudok az Úrnak úgy, 
hogy itt vagyok a gyerekek mel-
lett, és érzem, hogy szüksége van 
a családnak rám. Nemcsak a fő-
zésben, nemcsak a gyereknevelés-
ben, hanem imában. Napközben 
nem nagyon érzem az Úr jelen-
létét és ezt meg is értettem, hogy 
annyira le vagyok foglalva, de az 
Úr nem hagy el, éjjel felébreszt és 
foglalkozik velem.
TZs: Mit mondott neked az Úr a 
jövővel kapcsolatban?
KL: Érzem, hogy napról-nap-

ra erősít engem lelkileg és testileg is. 
Nem vagyok letörve, hogy idős va-
gyok, nem is veszem észre a koromat.
TZs: Elmondanád azt a történetet, 
amikor megkérted Őt, hogy adjon 
még időt?
KL: Volt egy álmom, hogy meghal-
tam. Láttam magam a koporsóban, 
észnél voltam, és láttam a sírókat 
is körülöttem, és végignéztem ma-
gam. Hogy lehet az, hogy én meg 
vagyok halva és mindent látok? 
Felébredtem és elővettem a Bibliát, 
és pont annál a résznél nyitottam 
ki, amikor Ezékiás kapott még 15 
évet az Úrtól. Ekkor ezt mondtam: 
- Uram, most én is kérem, hogy 
még 15 évet adjál nekem, hogy 
boldog lehessek a családomban és 
a te lábaidnál. Ekkor olyan nagy 
világosságot láttam, és megértet-
tem, hogy igenis az Úr szólt, hogy 
meg fogja adni. Ki is számítot-
tam, hogy 93 éves leszek akkor, 
sőt még igényesebb vagyok, és 
még többet kérek.
TZs: A szolgálati ajándékodról me-
sélnél?
KL: Ez a vágy már régen ben-
nem volt, hogy beszéljek nyelve-

ken. Azt mondtam az Úrnak: 
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- Látod a vágyamat, könyörülj 
meg rajtam, bocsáss meg nekem, 
de én nyelveken akarok szólni.  
Két hétig furcsa szavak jöttek ki 
a számon. Elmentem vasárnap a 
gyülekezetbe, ahol volt két ide-
gen testvér. Az egyik azt mondta: 
- Testvérnő, téged az Úr most 
meg akar áldani Szent Szel-
lemmel. Ne nézd a gyerekeket! 
Én pedig elkezdtem nyelveken 
szólni, a gyerekek hátranéztek 
és elkezdtek kacagni. Én azon 
nyomban a szám elé tettem a ke-
zem és befogtam a számat. Ek-
kor elment a Szent Szellem, mert 
néztem a gyerekeket. Engedet-
len voltam, és ez nekem nagyon 
fájt, mert ott volt az alkalom. 
De vajon még jön? A következő 
kedden elmentünk imádkozni, 
és kértem az Urat, hogy jöjjön 
újra. Az egyik testvérnő elmond-
ta, hogy látomást látott, és en-
gem egy szép fehér ruhában lá-
tott, és olyan szép voltam benne. 
Akkor már tudtam, hogy most 
van az idő. Árpi kérdezte tőlem:  
- Készen vagy, hogy meg-
kapd a Szent Szellemet? 
- Igen! – válaszoltam. 
Kimentem, rám tették a ke-

züket és imádkoztak értem. Én 
meg nekifogtam nyelveken éne-
kelni, amiből prófécia lett. Lát-
tam látomásokat, a testvéreket, 
akik nem álltak jól az Úr előtt, 
láttam hófehér ruhában állókat. 
Azt is mondta az Úr, hogy van-
nak titkok, amiket nem szabadott 
elmondanom. Nagyon sokat mu-
tatott az Úr az alatt a félóra alatt. 
Ezt az ajándékot születésnapomra 
kaptam az Úrtól. Azt mondtam 
Neki: Te vagy az én ajándékom! 
A világi barátaim nagyon cso-
dálkoztak, azt gondolták, hogy 
valami férfi bolondított el! A 
férjemnek is befújták ezt, és 
én odaálltam elé és mondtam:  
- Ez a dolog nincs és nem is volt, 
de ha nem akarsz velem élni, mi-
vel én Jézus gyermeke vagyok, 
akkor váljunk el. Ha akarsz ve-
lem élni, akkor minden marad.  
Ezen gondolkodott, és úgy dön-
tött, hogy együtt maradtunk.
TZs: Gyöngyi hogy tért meg?
KL: Gyöngyi olvasta otthon a 
Bibliát, de nem járt gyülekezetbe, 
mert félt az apjától. Férjem ugyan-
azt mondta, mint anyám, hogy 
nem kell még egy bolond a csa-

ládba! Árpi járt hozzánk, mint 
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hívő, már beszélt Gyöngyinek az 
Úrról, aki nagyon örült ennek.  
- Gyere akkor el a gyüle-
kezetbe – hívta Gyöngyit. 
- Kérd meg apá-
mat! – mondta Gyöngyi. 
El is engedte így Gyöngyit az 
apja, aminek én nagyon örültem. 
Nagyon megtetszett neki a gyü-
lekezet, Gyöngyi megtért, és őt is 
megáldotta az Úr Szent Szellem-
mel. Aztán házasság is lett ebből a 
barátságból. Én mindig neki ren-

delt hívő társat kértem az Úrtól 
Gyöngyinek.
TZs: A szüleid és te is felemás igában 
éltetek, de a lányodnál ez megsza-
kadt, hála Istennek.
KL: Kicsit szomorkodtam, hogy 
az az áldás, amit nekem ígért az 
Úr 17 éves koromban hol van, 
amikor egy éjjel így szólt hozzám: 
- Amit neked ígértem, át-
adtam a lányodnak! 
És ez így is van.
TZs: Dicsőség az Úrnak!

Kérdőív
A gyülekezet az elmúlt évekhez 

hasonlóan idén ősszel is képvisel-
tette magát és hirdette az evangé-
liumot Gödöllőn a Török Ignác 
szobornál. Ki bábbal, ki dicsőítés-
sel, ki imával vagy személyes beszél-
getéssel vette ki a részét a munká-
ból, betöltve ezzel a nagy missziós 
parancsot. Az idei év azonban némi 
újat is hozott: Babarczi Joci és Pál 
Andris a fiatalokat is szerette volna 
bemozgatni az evangélizációba, 

és a fiatalok többsége vette is az 
akadályt. A tinik egy kérdőívet ál-
lítottak össze, ezzel szólították meg 
az utca emberét.

Elmondásuk szerint sok elutasí-
tásban volt részük, így végül 9 em-
berrel sikerült kitöltetniük a kérdő-
ívet: 4 tinédzserrel (mindannyian 
16 évesek), 2 középkorú felnőttel 
(34 és 41 évesek) és 3 idősebbel 
(67-72 év közöttiek). Az alábbiak-

ban szeretném bemutatni, hogy 
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milyen eredményre is jutottak.

Az első kérdés azt firtatta, hogy 
a kérdőív kitöltője boldog ember-
nek tartja-e magát. A válaszadók 
közül a két középkorú kivételével a 
kérdésre mindenki igennel felelt. A 
második kérdésre is majdnem tel-
jesen egybehangzó válasz született: 
egy ember kivételével mindenki azt 
állította magáról, hogy hisz Isten-
ben; az egy – középkorú – válaszadó 
pedig úgy nyilatkozott, hogy ’néha 
hisz’. A tinédzserek, két idősebb és 
egy középkorú válaszadó is úgy véli, 
hogy létezik menny és pokol, a ma-
radék két kitöltő pedig nem tudott 
állást foglalni a kérdésben. 

A negyedik kérdés már egy kicsit 
mélyebb vizekre evezett, így szólt: 
Ön szerint ki kerülhet a mennybe? 
Itt már meglehetősen megoszlottak 
a vélemények. Négyen mondták 
azt, hogy azok, akik sok jót csele-
kedtek földi életük során, ketten 
az ’egyéb’ válaszlehetőséget jelölték 
meg és mindössze hárman – mind-
három korosztályból egy-egy ember 
– mondták azt, hogy az kerülhet a 
mennybe, aki a szívébe fogadta Jé-
zus Krisztust. Azt hiszem, az 
erre a kérdésre adott válaszok 

jól szemléltetik, hogy van helye az 
evangélizációnak…

A válaszadók egyik fele azt állí-
totta, hogy az számít jó embernek, 
aki sokat segít másoknak; másik fe-
lük pedig úgy nyilatkozott, hogy az 
a jó ember, aki nem árt másoknak. 
E kérdés kapcsán természetesen ér-
dekes lenne megtudni, hogy mit is 
jelent az pontosan, hogy valaki nem 
árt másoknak; és egyáltalán kinek a 
mércéjéhez is igazítjuk a ’jó ember’ 
definícióját…

A hatodik kérdésnél mindenki-
nek egy kicsit magába kellett néz-
nie, arra kellett ugyanis válaszolni, 
hogy bűnös embernek tartják-e 
magukat. Egy tinédzser és egy kö-
zépkorú válaszadó úgy nyilatkozott, 
hogy nincsenek bűnei, hiszen tör-
vénytisztelő állampolgárok; a többi 
válaszadó ugyanakkor elismerte, 
hogy nekik bizony akadnak bűne-
ik. E kérdésnél persze azt is jó lenne 
tudni, hogy az egyes válaszadók mit 
értenek bűn alatt…

A hetedik kérdésre, amely afelől 
érdeklődött, hogy hogyan bocsát-
tatnak meg a bűnök, heten adták 

azt a választ, hogy áldozatokkal 
vagy pedig a rossz cselekedeteket 
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jóval kompenzálva. Mindössze ket-
ten – egy tini és egy idősebb válasz-
adó – mondták azt, hogy a bűnökre 
Jézus Krisztus vére által nyerhetünk 
bűnbocsánatot.

Végül pedig az összes kitöltő úgy 
gondolta, hogy tudja kicsoda Jézus; 
imádkozni pedig négyen szoktak, 
hárman – egy középkorú, egy idős 
és egy tini – csak akkor, ha bajba 
kerülnek, ketten – egy középkorú 
és egy tini – pedig egyáltalán nem.

A kitöltött kérdőívekből világo-
san látszik, hogy a kulcsfontosságú 

kérdésekben (bűn, bűnösség és bűn-
bocsánat) az emberek meglehető-
sen elnézőek magukkal szemben és 
bár azt vallják magukról, hogy hisz-
nek Istenben, nem sok ismeretük 
van az ő Igéjéről és igazságáról. A 
tinik reprezentatívnak nem mond-
ható felméréséből tehát azt hiszem 
azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy 
szükség van az evangélizációkra és 
persze arra, hogy saját közvetlen 
környezetünkben is megéljük és be-
mutassuk Jézus szeretetét és értünk 
hozott áldozatát.

Bemerítkezés
„Bizony mondom néked, ha valaki 

nem születik víztől és szellemtől, nem 
mehet be az Isten országába” Ján 3: 5

2011. június 25.-én ismét sor ke-
rülhetett gyülekezetünk újabb tagja-
inak bemerítésére. Fiatalok és idősek, 
keresztény családban felnövekedett, és 
a világból megtért testvérek pecsételték 
meg döntésüket, mi szerint ezen-
túl Isten útján fognak járni, és 

Krisztus tanítványaivá válnak. Tőlük 
olvashattok rövid részleteket azokból 
a bizonyságokból, amiket megosztot-
tak az egész gyülekezet előtt.  

„Amikor idekerültem Gödöllőre, 
már nagyon nagy nyomás volt rajtam 
a bűneim miatt. Ahogy Isten ideve-

zetett és elmentem a gyülekezeti 
piknikre, elmondtam a megtérők 
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imáját, és másnaptól fogva mint-
ha leestek volna a terhek rólam. Azt 
hittem, hogy ezzel ennyi, a múltnak 
vége és jöhet egy új élet. De rájöttem 
az egy év alatt, hogy mozgósítanom 
kell magamat is, mert nem történnek 
meg a dolgok egy csettintésre.”

„Én 12 éves koromban egyszer 
megtértem, de fogalmam nem 
volt róla, mit jelent az egész, és 
ezért ugyanúgy éltem tovább éve-
kig. Idén februárban jött a pecsét. 
Tavaly megtértek apuék, onnantól 
kezdve a nap 24 órájából 23 órá-
ban csak erről hallottunk és hívtak, 
hogy menjek velük istentiszteletre. 
Egyszer álmodtam valamit és úgy 
ébredtem fel reggel, hogy nekem 
el KELL mennem velük gyülibe. 
Ott kérdezte apum egyik ismerő-
se, hogy ma megtérek-e? Akkor el-
mesélte nekem, hogy a Hit gyülibe 
meg volt hívva egyszer Jimmy de 
nem jött el és meghalt. „Nem tud-
hatod, hogy lesz-e holnap.” Akkor 
kerestem mindenféle kifogást, hogy 
miért ne menjek ki megtérni, mert 
ezt nem akarom, mert azt nem aka-
rom, de végül kimentem és könnyek 
között én is elmondtam a megté-
rők imáját, és azóta itt vagyok.”

„Amit magamtól tudtam, hogy 
bűn, azt teljes mértékben leraktam, 
és egyre több dolgot hoz fel Isten 
bennem, amikben változtatnom 
kell, és ezekkel most még harcolok.”

„Az Úr mindig jelen volt az éle-
temben, és éreztem, hogy szeret-
ném tovább folytatni, és szeretnék 
így élni, ezért döntöttem úgy, hogy 
én is megtérek. Azóta a jellemem-
ben voltak pozitív változások, ami-
ket anyukám is felismert.”

„Gyermekkorom óta járok ima-
házba. Én azt hittem, hogy igazán jó 
hívő vagyok, mert olvastam a Bibli-
át, meg imádkoztam. De ide kellett 
kerülnöm Gödöllőre, az Alpha kur-
zusra, hogy felismerjem, hogy igazi 
elhatározásra kell jussak.”



15

2011. Október

Nyáron, míg az iskolások pi-
hentek, a gyülekezet tagjai nem 
lankadtak és a változó időjárás 
ellenére teljes erőbedobással, aktí-
van munkálkodtak. Magukat- és a 
felszerelésüket- nem kímélve eső-
ben, sárban és hőségben is tartot-
ták a frontot.

A harc egy zivatarokkal teli 
nagyvisnyói gyermektáborban 
kezdődött, ahol Bálint, mint cso-
portvezető légionárius szembe-
szállt a rosszidővel, és majdnem 
győzelemre is vezette csapatát. Bár 
a versenyekből nem mindig sike-
rült győztesként kikerülnie, a szel-
lemi csatákat sikeresen vívta meg 
és sok fiatal katonát segített köze-
lebb Istenhez.

A gyülekezetből még egy tiné-
dzser zászlóhordozó és két ifjú ka-
tona is részt vett a Királyi tábor-
ban.

A nyár következő gyülekeze-
teket megmozgató programja a 
kaposszekcsői építőtábor volt, 
ahova a Szeretet Lángja is sok 

Nyári harcok
dolgos kezet küldött. A résztve-
vőknek meg kellett küzdenie az 
állandóan forró napsütéssel, a 
kosszal és a bogarakkal, de hál’ Is-
tennek kitartottak és elvégezték a 
nagyszerű hadvezér, Süveges Imre 
által rájuk osztott munkát. Az új 
ismeretségek kiépítése mellett a 
résztvevők testi és szellemi ereje 
egyaránt sokat fejlődött.

Nyár végén megrendezésre ke-
rült az iFeszt (Ifjúsági Fesztivál), 
melynek szervezésében a gyüle-
kezet őr(ifi)vezetői aktívan részt 
vettek. A dicsőítésből zászlóaljunk 
egy nagyszerű zenésze és énekese 
is kivette a részét, és tehetségével 
közelebb vezette az ifjú harcosokat 
a Királyhoz.

Az alkalom olyan jól sikerült, 
hogy a vezetők már tervezik a kö-
vetkezőt, melyre minden 13 és 25 
év közötti katonát várnak ezredtől 
függetlenül!

Istennek hála, a toborzás (utcai 
evangelizáció) bátor harcosai nyá-

ron se hagyták abba a szolgála-
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tot és rengeteg bizonysággal és há-
lával tudnak visszaemlékezni (az 
immár felújított városközpont-
ban) munkával töltött napokra.

Mindemellett a bábcsoport is 
fáradhatatlanul munkálkodott az 
örömüzenetek szállításában.

Anikónak- a bábcsoport vezé-
rének- elmondása szerint a Király 
jelentős munkával látta el őket, 
így épp jókor jelentkeztek be az új 
tagok: Mariann, Valika Kornélia 
és Anita.

Szolgáltak többek között Sza-

dán, a veresegyházi medvefarmon, 
sőt az aszódi evangelizáció keretei 
között is.

A nyári munkájuk igen áldott és 
élmény teli volt.

Az előző sorokat olvasva úgy 
gondolom, hogy a Király is teljes 
örömmel tekint az elmúlt hóna-
pokra, így az Ő és a saját nevem-
ben szeretném megköszönni min-
den katonának a nyár alatt végzett 
minden szolgálatát, és további jó 
munkát kívánok az elkövetkezen-
dő időkre!

Szabó Boglárka
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A Szent Szellem ébredése 
elérte Braziliát

RIO DE JANEIRO, Brazilia 
– A legutóbbi statisztikai adatok 
azt mutatják, hogy a keresztények 
száma Braziliában tovább nő. Ha 
a trend folytatódik, akkor 2020-ra 
Brazilia lakóinak fele (109 millió 
ember) evangéliumi keresztény 
lesz. Olyan sok újjászületett bra-
zil van már, hogy az élet minden 
területén megjelenik a hatásuk, 
csökken a válások száma és az al-
koholisták aránya a népességben. 

Az ébredés országa
Brazilia az ébredés országa – egy 

ország, ahol egy vasárnapi isten-
tiszteletre tízezrek mennek el – egy 
hely, ahol milliók gyülnek össze az 
utcákon az imádó alkalmakra. Egy 
olyan hely, ahol a csodákban és a 
gyógyulásokban hisznek az embe-
rek. Randy Clark Globalis Ébre-
dési Szervezete Braziliába szervez 
az átlag amerikaiak számára tan-
folyamokat arról, hogyan tudnak 
az isteni csodákban, gyógyulások-
ban járni. Keresztények tucat-

jai fizetnek dollár ezreket azért, 
hogy több ezer mérföldre utazva 
egy idegen országban a betegek 
gyógyulásáért imádkozzanak. Ian 
Patterson a kaliforniai Montara-
ból látta, amint egy hölgy, aki 
évek óta tartó állandó ízületi fáj-
dalmakkal küszködött azonnal 
meggyógyult „Nyilaló fájdalma 
volt neki a lábaiban deréktól le-
felé és rendkivüli fájdalma min-
denhol az izületeiben ,” mondta 
Patterson. „Egyszer csak el kezd-
te megérinteni a lábujjait, ugrálni 
és táncolni, miközben kiabált az 
örömtől. „Nyilvánvaló volt, hogy 
Isten valamit tett vele, végig sírt, 
hatalmas fájdalmai voltak és ezek 
eltűntek.,” magyarázta Patterson. 
Wendy Anderson a Washington 
állambeli Bellevue-ból, imádko-
zott egy asszonyért, aki születése 
óta süket volt és az asszony elkez-
dett hallani az ima alatt. „És ő el-
kezdett egyre több hangot egyre 
tisztábban hallani,” mesélte An-

derson. „Megkérdeztem tőle, 
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hány százalékát hallja a szavaknak. 
Azt válaszolta, 80. Megkérdeztem 
tőle, akar-e teljesen meggyógyul-
ni. Igen, igen mondta! Így tovább 
imádkoztunk és kértük az Urat, 
hogy még nagyobb hatalommal 
jelenjen meg és ő meggyógyult 
-- csodálatosan, 100 százaléko-
san.” „Amikor a beteg emberek 
meggyógyulnak, tudni akarják 
az okát,,” mondta Michael Shea 
pásztor, aki a Globalis Ébredési 
Szervezetnél dolgozik Braziliában. 
„És aztán megtudják, hogy Jézus 
gyógyított és ők akarják ezt a Jé-
zust.” 

Szellem által vezett kereszténység
Úgy tűnt, hogy a 20. század-

ban a kommunizmus és a huma-
nizmus elsöpri a vallást, de a 21. 
század elejére a Szellem által veze-
tett kereszténység dinamikus nö-
vekedése a legnagyobb társadalmi 
mozgalommá vált a világon. „Ho-
gyan tud valaki egy Szellem által 
vezetett emberré válni a halott val-
lást gyakorló emberből, vagy egy 
humanistából, egy ateistából?” 
kérdezi Shea. „Ennek az oka 
a Szent Szellem ereje és hatal-

ma. „Ez Isten könyörületét mu-
tatja. Vonzza az embereket és aki 
meggyógyult az már nem fog Jé-
zusról hallgatni,” mondta Richard 
Kinney Conyers-ből. A nagyvá-
rosi emberek nagyon szeretnék a 
hálájukat Istennek kifejezni. Ami-
kor a népszerű dicsőítő csapat, a 
Diante do Trono Braziliába jött, 
egy 1.5 milliós városból 1.2 milló 
ember dicsérte velük együtt Istent. 
Sao Paulo-ban két millió ember 
vett részt a dicsőítő videó felvé-
telükön. Az újjászületett hívők 
megtanultak jól bánni a szavazati 
jogukkal éppúgy, mint a tanúság-
tételükkel. A felmérések azt mu-
tatják, hogy az új-pünkösdiek és 
a karizmatikusok egyre nagyobb 
politikai aktivitást mutatnak, és 
számos ügyben határozottabb vé-
leményt fogalmaznak meg, mint 
a világiak. A Szellem által veze-
tett keresztények sok braziliai vá-
rost megváltoztattak. „A bűnözési 
arány lecsökkent,” mondta Shea. 
„Politikai változások történtek. Az 
Úr megérintette a városok veze-
tőit, és olyan döntéseket hoztak, 

amelyek a város lakói számára 
kedvezőek.” 
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‚Az Ébredés bölcsője’

Belo Horizonte a Brazilia bel-
sejében található három milliós 
városok egyike. A lakók közül 
sokan mondják, hogy az ébredési 
tűz, ami kiáradt Braziliára innen 
indult. Ezért hívják a városukat az 
„Ébredés bölcsőjének.” „1998-ban 
kevesebb, mint 5000 tagunk volt,” 
mondta Marcio Valadao pásztor, a 
Lagoinha baptista gyülekezetből. 
„Mára túlléptük a 35000 főt.” 
Lagoinha baptista gyülekezetében 
minden vasárnap 150 ember adja 
át az életét Krisztusnak az istentisz-
teleti alkalmakkor. Valadao lánya, 
Ana Paula vezeti a dicsőitést. „Van 
olyan dolgok, amit csak a Szent 
Szellem tud megtenni és vannak 
olyanok is, amit csak a gyülekezet 
tagjai tudnak elvégezni a gyüleke-
zeti falakon kívül. Ezen keresztül 
az ébredés át tudja az egész kultú-
rát alakítani. 

Keresztény TV Hálózat
Négy évvel ezelőtt a Lagoinha-i 

baptisták vettek egy helyi kábel 
TV állomást, ami 24 órán keresz-
tül sugároz. A műsorban több, 
mint 40 féle műsor szerepel, 

azért hogy a hallgatóság minden 
rétegét elérjék. „Az evangéliumot 
minden egyes embernek elvisz-
szük,” jegyezte meg Valadao. A 
hálózat igazgatója, aki nem kért 
fizetést, elmondta, hogy minden 
befolyó pénzt új műsorok készí-
tésére használnak. „Van gyerek 
és zenei műsorunk. Prédikálunk 
és Bibliát tanulmányozunk. Van 
női műsorunk, ahol főzünk is,” 
mondta Paula. Sőt a Christian 
Broadcasting Network is legyár-
totta a Brazilia számára készült 
„700-as Klub-ot.” „Az egyház kez-
di megérteni, hogy ki kell menni a 
gyülekezet falain kivülre,” mond-
ta a keresztény pop énekes Aline 
Barros. „A só helye nem a sótar-
tóban van, azaz a gyülekezetre 
szükség van a társadalom minden 
területén,” jegyezte meg Valadao. 
Braziliában Isten emberei elkezd-
ték átformálni a világot maguk 
körül. 

Írta Paul Strand,CBN News 
Washington Sr. Correspondent 

Friday, March 11, 2011
Ford.: Kovács Kálmán
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Buzdítás
Kedves testvérek!

Sok szeretettel köszöntelek ben-
neteket egy újabb igével. Az Ézsa-
iás könyvében található ez az ige: 
„Az Úrnak szelleme van énrajtam, 
aki fölkent engem, hogy szaba-
dulást hirdessek a foglyoknak és a 
megkötözötteknek.” (61:1) 

Ez az ige nagyon fontossá vált a 
mi életünkben az elmúlt héten. 
Szembesültem azzal, hogy férjem 
egészségi állapota romlik. Ahhoz 
képest is romlik, ahogy én meg-
kaptam őt. És sokáig reménytelen 
volt az, hogy ő higgyen Istenben. 
Azt is megértettem, hogy nem 
lehet őt erőszakkal megtéríteni. 
Erre a következő ige volt válaszul 
nekem: „Nem erőszakkal, hanem 
az én szellememmel”, vagyis hogy 
Isten szeretetével tudom őt meg-
érinteni. Amint így beszélgettünk 
éjszakánként az ő állapotáról, 
minden éjszaka azt mondta ne-
kem, hogy „de jó nekem”. Meg-
kérdeztem tőle, hogy miért. Azt 
válaszolta: „Azért, mert úgy sze-
retsz, ahogy vagyok. Pedig tudom 
és érzem, hogy nem tudok 

mindig szépen beszélni, nem tu-
dok mindig úgy megnyilvánulni, 
ahogy ahhoz kellene, hogy Isten 
közelében legyek.” Nekem ez volt 
a válaszom: „Isten szeret téged, 
mert Isten szabadító Isten.” Neki 
az volt a kérése, hogy ha tudom, 
hogy szereti őt az Isten, akkor 
imádkozzunk. Egy fél éjszakát vé-
gigimádkoztunk, következő nap 
fölébredt és azt mondta: „Egészen 
jól érzem magam. Nincsenek már 
azok a nagy fájdalmaim, amik 
voltak.” Kérdeztem, hogy „És 
mit válaszolsz, mit érzel?” „Azt, 
hogy szeret az Isten, mert ha nem 
szeretne az Isten, nem adott volna 
nekem ajándékként téged.” S kér-
deztem, hogy „Miért, én ajándék 
vagyok számodra?” Azt mondta: 
„Igen, Istentől való ajándék, aki 
maga a szeretet.” És utána meg-
erősödött bennem ez az ige, ezt 
válaszoltam: „Az Úrnak szelleme 
van énrajtam, aki fölkent engem, 
hogy szabadulást hirdessek a fog-
lyoknak és a megkötözötteknek.” 
És ez a szeretet nem az én erőm, 
hanem az Isten ereje.

Gombos Györgyné Zsuzsó
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A szőrmécskés 
emberek története

 Egy tanulságos régi mese 
arról beszél, hogy sok-sok idővel 
ezelőtt kis emberkék éltek a Föl-
dön. A legtöbben egy Swaheedoo 
nevű faluban laktak, és swaheedoo-
dabnak nevezték magukat. Ezek az 
emberkék mindig boldogok voltak, 
fülig érő mosollyal szaladgáltak fel s 
alá, és mindenkit köszöntöttek.

 A legjobban azt szerették, ha 
egymásnak puha, meleg szőrmécs-
kéket ajándékoztak. Ezért mindenki 
a vállán hordott egy prémekkel telt 
tarisznyát. Ha találkoztak, egyik a 
másiknak egy-egy ilyen kis prémet 
adott, és azt mondta: Szeretlek té-
ged! Így mindenki úgy érezte, hogy 
mások elismerik és értékelik őt.

 A falun kívül, egy hideg, 
sötét barlangban lakott egy manó. 
Magányos volt, és úgy tűnt, hogy 
senkivel sem tud kijönni. A szőr-
meajándékozást nagy szamárságnak 
tartotta. Egy este a manó a faluba 
ment, és találkozott egy barátságos 
swaheedoo-dabbal. Ez rámo-

solygott. és így szólt: - 
Tessék, adok neked egy meleg, 

puha szőrmécskét. Egészen külön-
leges szőrme ez, éppen neked tarto-
gattam, hiszen olyan ritkán látlak. 
A manó körülnézett, hogy vajon 
hallja-e valaki, majd így suttogott: 
- Hallgass ide: tudod-e, hogy ha 
minden szőrmédet elajándékozod, 
egy szép napon elfogynak? Ezzel 
továbbment, és egy zavarba jött, 
kétségbeesett swaheedoo-dab em-
berkét hagyott maga után.

 Az első, akivel ez a kis 
swaheedoo-dab találkozott, egy jó 
barátja volt, akivel már sok szőr-
mécskét kicserélt. Ez meglepődött, 
hogy barátja csak egy hideg pillan-
tásra méltatta. amikor a szőrmét 
ajándékozta, sőt még azt is mond-
ta. hogy vigyázzon a szőrmetarta-
lékára, mert elfogy. Azon a napon 
mindegyik swaheedoo-dab még há-
rom másiknak is ezt mondta: - Saj-
nálom, nem adhatok neked puha, 

meleg szőrmét. Vigyáznom kell, 
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hogy el ne fogyjanak.

 A következő napon minden-
ki elkezdte félretenni a szőrméket. 
Bizalmatlanul néztek egymásra, 
és veszekedésekre került sor, hogy 
kinek van a legtöbb prémje, majd 
más tárgyakra kezdték lecserélni, 
ahelyett hogy elajándékozták vol-
na, mint azelőtt. Még szőrmerablás 
is előfordult.

 A manó nagyon elégedett 
volt a hazugsága eredményével. 
Meg akarta tudni, hogy vajon az 
emberkék úgy éreznek és cseleked-
nek-e, mint ő, önző gondolataival. 
Idővel azonban a faluban szomorú 
dolgok történtek. Néhány idősebb 
ember, akivel nem törődtek, bána-
tában meghalt. Amikor a manó ezt 
meghallotta így szólt magában: - Is-
tenem, én csak azt akartam nekik 
megmutatni, hogy milyen is a világ 
valójában. Én nem kívántam a ha-
lálukat. Majd gondolkodni kezdett 
azon, hogy mit is lehetne tenni.

 Barlangja mélyén felfedezett 
egy titkos bányát, ahol hideg, szú-
rós köveket lehetett találni. Szerette 
a kövek hidegen ingerlő tapintását, 
és gyakran elégedetten nézte 
a tüskés kőhalmokat, abban a 

tudatban, hogy azok mind az övéi. 
Elhatározta. hogy megosztja köve-
it a kis swaheedoo-dabokkal. Ezért 
megtöltött egy zsákot kövekkel, és 
elvitte a faluba. Az emberkék a kö-
veket hálásan fogadták. Újra volt 
valami, amit egymásnak ajándé-
kozhattak. Csakhogy a szúrós kö-
vek ajándékozása már nem okozott 
olyan örömet, hiányzott a barátság 
és a szeretet érzése. A megajándéko-
zottak inkább zavartan, összeszur-
kált ujjakkal mentek tovább.

 Némelyek a kis swaheedoo-
dabok közül újra kezdtek meleg, 
puha szőrmécskéket adni egymás-
nak, és egy-egy ajándékozás után az 
ajándékozót és a megajándékozot-
tat egyaránt öröm töltötte el. Talán 
azért volt szokatlan valakitől meleg, 
puha szőrmét kapni ajándékba, 
mert azelőtt olyan sok hideg követ 
cseréltek ki egymás között. A szőr-
mék ajándékozása azonban soha-
sem vált újra szokássá Swaheedoo-
ban.

Csak néhány emberke jött rá, 
hogy tulajdonképpen folytathatnák 
a meleg, puha szőrmécskék aján-

dékozását egymásnak anélkül, 
hogy a tartalékuk elfogyna. Hi-
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szen ha adnak, kapnak is. Azonban 
a swabeedoo-i emberek legtöbbjé-
nek szívében már bizalmatlanság 
volt. Ez a beszédükből is kiderült, 
amikor például ilyeneket mondtak:

— Nem tudom, hogy vajon má-
sok értékelik-e az én puha szőr-
mécskéimet?

— Én egy puha szőrmét adtam, 
és ezért csak egy hideg, szúrós követ 
kaptam. Nem leszek többet olyan 
buta, hogy ezt tegyem.

— Ha nem adsz nekem szúrós 
követ, én sem adok neked. Jó?

— Szeretnék a fiamnak egy me-
leg, puha szőrmécskét adni, de nem 
érdemli meg — és így tovább.

 Néha egyik-másik ember-
ke kiment a faluba, és elkezdett 
mindenkinek egy-egy szőrmécskét 
ajándékozni. mint régen, de leg-
többször valami visszatartotta őket 
attól, hogy ezt tegyék. Rendszerint 
úgy történt, hogy kimentek és lát-
ták, milyen is a világ valójában, 
ahogy a manó mondta. És éltek 

szegényen, öröm nélkül.
 Isten a szeretet puha. meleg 

szőrmécskéinek ajándékozását bízta 
reánk.

Szívemből kívánom, hogy soha-
se furakodjék a szívetekbe valami-
lyen manó, mert az áll írva a Sze-
retet himnuszában (Pál apostolnak 
a Korinthusbeliekhez írt első levele 
13.1-3. versei):

„Ha embereknek vagy angya-
loknak a nyelvén szólok is, szeretet 
pedig nincsen énbennem, olyanná 
lettem, mint a zengő érc vagy pen-
gő cimbalom, és ha jövendőt tu-
dok is mondani, és minden titkot 
és minden tudományt ismerek is; 
és ha egész hitem van is, úgyany-
nyira, hogy hegyeket mozdíthatok 
ki helyükről, szeretet pedig nincsen 
énbennem, semmi vagyok. És ha 
vagyonomat mind felétetem is, és 
ha testemet tűzre adom is, szeretet 
pedig nincsen énbennem, semmi 
hasznom abból.”



An oikos was 
the basic unit of 
society in most 
Greek city-states, 
and included the 
head of the oikos 
usually the oldest 
male), his extend-
ed family (wife 
and children
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