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Mibõl áll egy ProChrist istentisztelet?
A ProChrist egy egyhetes, 8 estébõl álló evangélizációs sorozat, melynek fõcíme Kétség és ámulat. 

Az igehirdetésekben és a színpadi jelenetekben napról napra más-más témát járnak körbe az elõadók, megpróbálnak választ adni
kétkedõ kérdésekre, és segítenek rácsodálkozni Isten hatalmas ajándékaira.

*
Az egyes esték témái:

március 30. hétfõ: Merészség - Hihetek-e még valakinek? - interjú Beate Schmitt lábamputáláson átesett hölggyel
március 31. kedd: Meghívás - Elszalasztjuk a legjobbat? - film és interjú Uwe Heimowskival a játékszenvedélyrõl
április 1. szerda: Vágyódás - Bizonyítható-e Isten? - film és interjú Prof. Siegfried Schererrel biológiáról és hitrõl

április 2. csütörtök: Megfeszítés - Hogyan engedheti meg Isten? - film és interjú Volker Köbschel, 
aki kerekesszékben éli az életét.

április 3. péntek: Feltámadás - Megtörténhet a lehetetlen? - interjú Bettina Rateringgel, 
aki a hamburgi piroslámpás negyedrõl mesél.

április 4. szombat: Meglepetés - Hogyan lehet újrakezdeni az életet? - pantomim Carlos Martinezzel, 
film és interjú a chemnitzi bábákkal.

április 5. vasárnap: Megtérés - Mennyi változásra van szükség? - szóló és interjú a magyar Bolyki Brothers-szel. Film és interjú
Oliver Schalk egykori huligán és neonácival.

április 6. hétfõ: Kötõdés - Mely kapcsolataink létfontosságúak? - film és interjú Eckhard Hase-val 
az ezotériáról és okkultizmusról

Az igehirdetést, színdarabokat, interjúkat szinkrontolmácsolással magyar nyelven hallgathatja a gyülekezet. 

Két kérdésem van az idei böjt kapcsán.
Böjtölnek-e, s ha igen, hogyan az embe-
rek? A böjt arról szól, hogy valamirõl le-
mondunk. Miért arról mondunk le, amirõl
lemondunk?

A vallásosságot kutató tudományág vi-
szonylag fiatal hazánkban. Korábban, a
szocialista érában az istenhitet önmagában
patológiának, betegesnek tartották. Ez
nem kutatásokra épült, hanem pusztán a
rendszer megerõsítését célzó manipulatív
beállítás volt. Az objektív kutatások pont
az ellenkezõjét bizonyítják. A vallásos-
ságnak jelentõs stresszoldó hatása, a szen-

vedéssel, betegségekkel, s nem utolsó sor-
ban a halállal való megküzdésben pedig
pótolhatatlan szerepe van. Ennek ellenére
természetesen úgy is jelen van az egyes
ember életében, mint patogén (megbete-
gítõ) tényezõ.

Erre egy példa: valószínûnek kell tarta-
nunk, hogy több középkori apácának a túl
kemény aszketikus gyakorlatok (ostoro-
zás, böjt, virrasztás) korai halálát okozták.
Bell volt az a kutató, aki ezeket a túlzásba
vitt gyakorlatokat nevezte el "szent ano-
rexiának". Feltehetõleg Árpád-házi Szent
Margit is a szent anorexiások közé tarto-

zott. Azt azonban világossá kell tennünk,
hogy ezeknek az apácáknak vágyuk kö-
zéppontjában Isten keresése állt, ezért vál-
laltak erõsen önfeláldozó életet, s ami a
döntõ: ezen az úton Isten közelségében
örömöt éltek át. 

Egészen másképp "böjtölnek" korunk
anorexiás tizenéves lányai. Õk nem belsõ
indíttatásból indulnak el ezen az úton.
Õket koruk szépségideálja indítja el a kop-
lalás felé. A reklámok kívülrõl rájuk erõl-
tetett hatása ez. Vagy éppen gyenge
önértékelésük, hogy önmagukat nem tud-
ják elfogadni, teszi anorexiás betegekké.

PROCHRIST ISTENTISZTELET

SZENT ANOREXIA?

Mûholdas közvetítés a 
Chemnitz Arénából

*

Nagytarcsa egy a 
75 magyarországi helyszín közül

*

Mindenkit várunk az evangélikus
templomba este 6 órai kezdettel!

*
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Egyesek közülük kórházba kerülnek, hogy
megmentsék õket az éhhaláltól. Semmi-
képpen sem élnek át örömöt a férfiak
megnyeréséért folytatott harcuk közben.
Környezetük betegnek tartja õket, míg az
Istenért lemondást vállalókat nagy tisz-
telet övezte.

Az elsõ kérdésre a válasz az, hogy igen,
böjtölnek az emberek. Magyarul: létfontos-
ságú dolgokról mondanak le bizonyos
mértékben és ideig. Böjtöl a vallásos
ember, amikor azért, hogy Istenhez köze-
lebb kerüljön, háttérbe szorít egyébként jó
és fontos dolgokat, hogy több figyelmet és
idõt szentelhessen Istennek. Az Istenhez
való közeledés pedig örömmel tölti el,
segíti abban, hogy tágabb perspektívából
szemlélje az életét, kapcsolatait, örömeit,
szenvedéseit. A földi életre vonatkozóan
pl. nagyobb esélye van ezért tartósabb pár-
kapcsolatra, sikeresebb családi életre, stb.
Összességében a kutatások kimutatták,
hogy a hetente templomba járók élettarta-
ma 10%-kal magasabb, mint azoké, akik
soha nem járnak gyülekezetbe. A nem val-
lásosaknak azért azt is elárulom, hogy ha
valaki csupán orvosi elõírásra menne a
templomba, vagy nem belsõ meggyõzõdés-
bõl ülne ott, annak a számára sokkal ke-

vesebbet érne ez a tevékenység. Egyébként
mindenki így kezdi az Istenhez való kö-
zeledését, vagyis kevés belsõ motiváció-
ból!

De böjtölnek a nem vallásos emberek is.
Pl. van, aki a pihenést vonja meg tartósan
magától, hogy elérjen egy nagyobb célt.
Van, aki a családját vonja meg magától,
hogy többet dolgozhasson. Rövidtávon,
ha ez a családdal való megbeszélés, kon-
szenzus alapján történik, és a célhoz
vezetõ úton örömben van részünk, elfo-
gadható. Hosszútávon azonban olyan ez,
mint az anorexia: nem tud kiszállni belõle
az ember, belehal a család, a házasság,
korai egészségromlás következik be,
bizonytalanságban élõ, ideges gyerekek
növekednek fel.

Hát így böjtölünk mi! Megfosztjuk
magunkat attól, amivel az Isten meg akar
ajándékozni, és nélkülözhetetlen az élet-
hez. Ragaszkodunk ahhoz, ami nem fel-
tétlenül szükséges, s ennek az oltárán
majd fel kell áldoznunk a egészségünket,
szerelmünket, családunkat, a szeretetet, az
Istent. Jól szemlélteti ezt a hitelbe bele-
rokkant világ. Az ország régóta el van
adósodva, az önkormányzatok többsége
is, és a családok jó része. Amikor hitelt

vesz fel egy ország, akkor nem akar vala-
mirõl lemondani. Így van ezzel az önkor-
mányzat is. De mi következik utána? Meg
kell szüntetni iskolákat, csökkenteni kell
az egészségre fordított pénzeket (romló
egészségû népesség mellett), csökkenti
kell a családok támogatását. A hitelnek
mindig megvan a böjtje. 

"Egy menekvés van: Hozzád térni,
Szívem kitárni, irgalmat kérni" - mondja
az Evangélikus Énekeskönyv 431. éneké-
nek elsõ verse. Az Isten irgalma, hogy
amikor ez az emberiség az Istent áldozta
fel jónak vélt érdekei oltárán, és Jézust
megfeszítette, akkor ebbõl nem hátránya
származott. Az adósság helyrehozhatatlan
részét, bûneinket, mulasztásainkat el-
törölte az Isten Báránya. Egy adósságunk
van: önmagunkat adni az Istennek, "hozzá
térni". Végre attól eltávolodni, ami meg-
foszt a szeretettõl, a családi békességtõl,
gyermekeinket megfosztja a biztonság-
érzettõl, és közeledni Istenhez és mind-
ahhoz, amivel õ meg akar ajándékozni.

Mert a böjt csak az egyik oldalról jelen-
ti az eltávolodást, másik oldalról nézve
biztosan közelebb visz az igazán fontos
dolgokhoz.

Baranka György

MMIIÉÉRRTT ÉÉPPPPEENN PPRROOCCHHRRIISSTT,, PPAARRZZAANNYY ÚÚRR??
– Hét kritikus kérdés egy keresztyén kezdeményezésrõl –

Ulrich Parzany lelkész úrral, a ProChrist
prédikátorával a neves német zsurnalisz-
ta, dr. Markus Spieker készített riportot.
Ebbõl a riportból olvashatunk itt részle-
teket.

A média elkápráztatja a tömegeket,
embermilliókat látunk Rómában, a Vati-
kánban, milliók mozdulnak meg különféle
eseményeken. De vajon a médiaesemé-
nyek képesek-e tartós változást elérni az
emberek életében? Vajon együtt érzõb-
bek, segítõkészebbek lettünk a cunami
adománygyûjtési rohama után? Hívõbbek
lettünk a pápaválasztás után? Hazaszere-
tõbbek lettünk a foci VB után?

1. A média a vallás visszatérésérõl
tudósít. Ön szerint is igaz ez az irányzat?

Igen, az emberek sikeres kapcsolatokra
vágynak és életük célját keresik. Sokan
megértették már, hogy egyiket sem lehet
megvásárolni. A személyes szabadság
hátránya az egyedül maradás. Ennek
következményeként jön létre a vágy a
kielégítõ bizalmi kapcsolatok iránt. Ez
azonban sok esetben gyorsabban vezet

meghasonláshoz, mint valakinek a meg-
szeretéséhez. Az érzelmek nem tartósak.
Minél többet várunk egymástól, annál
inkább kiábrándulunk a másikból. A kér-
dés: kiben bízhatok a végsõkig? - bizony,
ez talán a legmélyebb vallási kérdés. De a
kérdésfeltevés önmagában még nem
válasz.

Aki az élete értelmét a hivatásbeli vagy
szociális teljesítményére alapozza, zsákut-
cába jut. Felcseréli a célt a hasznossággal.
Egy gép, ami többé nem használható, lese-
lejtezendõ. Azok az emberek, akiket min-
denek elõtt a saját teljesítményük és hasz-
nosságuk alapján ítélnek meg, elõbb vagy
utóbb a társadalom szeméttelepére kerül-
nek. Ma, vagy holnap. Ebbõl az ördögi
körbõl sokan ki akarnak jutni. De hogyan?

Az emberek a válaszokat az életvezetési
tanácsok szupermarketében keresik, me-
lyek nyíltan vagy rejtetten mind vallási
tartalmúak. A megoldást nem feltétlenül a
keresztyénségben keresik. A rengeteg
elõítélet sokakat megakadályoz, hogy
Jézus Krisztus jó hírét megismerjék. Ezen
csak a világos kommunikáció és a szívé-
lyes meghívás segít.

2. A Biblia valóban segítõ tanácsadó
lehet korunk problémáira? Az ateista
regényíró Richard Dawkins azt állítja:
"Az ószövetség Istene egy nõgyûlölõ,
népirtó, kiszámíthatatlanul rosszindulatú
zsarnok."
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Isten, aki Jézus Krisztusban megjelent, -
sok kortársunk bánatára -, nem a "az ügy-
fél a király" elvet követi. Sokan vallják
ma: azt teszünk az életünkkel, amit aka-
runk. Aztán ha valami nem jól sikerül -
morálisan, érzelmileg, szociálisan -, akkor
Isten töltse be hiányainkat és segítsen
minket. Ha õ ezt nem teszi, hitetlensé-
günkkel büntetjük. Ez egy vicc.

A Bibliából tudjuk, hogy Isten kijelenti
magát az embereknek. De ezt mi valójában
csak emberi módon tudjuk megérteni.
Isten valóságát magunktól nem tudjuk
felfogni. Ezért a mi saját, különutas elkép-
zeléseink Istenrõl mindig csak felnagyított
képek az emberekrõl, - tehát önhittség, ön-
ámítás. Ha Isten nem jelentené ki saját
magát, nem maradna nekünk semmi más,
mint magunkat a saját elképzeléseink
alapján létrehozni. Ahogy egy hivatalnok a
képeket a falra kivetíti, úgy vetíti ki az
agyunk a képzeletünket az égre. Természe-
tesen szeretjük a saját készítésû képeinket.
De a mi vágyképeink nem arról szólnak,
hogy Isten van-e, vagy ki õ valójában.

Isten ezért nem úgy él és uralkodik, aho-
gyan a vallásos emberek kívánják maguk-
nak. Persze ha az ateisták Isten távozását
szeretnék, ez sem befolyásolná Isten valósá-
gát. Mindkét kívánság, bármennyire ellen-
tétesek is egymással, emberileg érthetõ.

Isten alkotta az embert, vagy az em-
berek Istent? Az Isten, akivel mi Jézus
Krisztusban találkozhatunk, összetöri a
sajátkészítésû elképzeléseinket. Isten kije-
lentésének középpontja a megfeszített és
feltámadott Jézus Krisztus. Õbenne meg-
ismerhetjük Isten minden embernek szóló
önfeláldozó szeretetét. De Jézusban meg-
tapasztalhatjuk Isten szentségét is. Õ a
világ teremtõje és megtartója, ítélõ bírája,
megmentõje és beteljesítõje.

3. Nem lenne bölcsebb inkább a fe-
nyegetõ klímaváltozás, vagy a szociális
egyenlõtlenség ellen tenni valamit, mint
misszionálni?

Kérem, ne tegyen fel megtévesztõ vagy-
vagy kérdéseket! A Biblia azt mondja
nekünk, Isten szereti az igazságot. Aki
benne hisz, fejlesztenie kell magában az
irgalmasság és az igazság iránti szenve-
délyt. A Bibliában ezt olvassuk: "Ha vala-
ki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét
viszont gyûlöli, az hazug, mert aki nem
szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti
Istent, akit nem lát." Ez így tiszta és vilá-
gos, ugyebár?

Ha valaki Jézus Krisztust követi, életé-
nek minden területe megváltozik. A fõ

kérdés az lesz: "Mit tegyek azzal az aján-
dékkal, amit Isten nekem adott? A testem-
mel, az értelmemmel, az idõmmel, a pén-
zemmel?"

Az orosz író, Dosztojevszkij azt írta:
"…ha Isten nem létezne, minden meg-
engedett lenne. A következmények bor-
zalmasak lennének."

4. Parzany úr, ön a ProChrist kere-
tében személyes hitre szólít fel. Az embe-
reknek rá kell bízni életüket Jézusra.
Megfelel ez a forma a XXI. század spiri-
tuális felfogásának?

A keresztyénséget sokan a hagyomá-
nyok és dogmák gyûjteményének tartják
és a hitet pedig egy érzésnek, amit a leg-
jobb titokban tartani. Isten teremtett min-
ket és megbízott, hogy sáfáraiként éljünk
ebben a világban. Õ megszólított minket,
a mi kiváltságunk válaszolni neki. Nem
vagyunk marionett bábuk vagy gépek. Ez
a személyes kapcsolat különbözteti meg a
teremtett embert a világ minden más
teremtményétõl.

Miután ezt az összefüggést megértettük,
Isten felkínálja nekünk Jézus Krisztusban
a gyógyulást, személyes kapcsolatainkban
is. Ennek az ajánlatnak a továbbadása a
keresztyének legfontosabb feladata. Mi is
ezt tesszük a ProChristen keresztül.

5. Manapság sok ember szeretné, ha
személyesen szólítanák meg. A ProChrist
azonban egy tömegrendezvény. Hogyan
tudja a ProChrist az egyéni témákat, az
egyes látogatókat megfogni és különbözõ
emberi igényeket kielégíteni?

A közvetítések több mint 1000 helyszí-
nén 20-800 ember van együtt. Ezek nem
tömegrendezvények. A központi helyen 3-
6000 ember van jelen esténként. Sokan
szeretnek a hit, az élet nagy kérdéseirõl
elõször a névtelenség védelmében hallani
és gondolkodni. Minden rendezvényen
lehetõség van személyes beszélgetésekre.
Sok látogató barátaikkal együtt érkezik, így
a személyes beszélgetés magától adódik.

Egy nyilvános prédikációban kendõzet-
lenül érinthetek kellemetlen, személyes
problémákat is, anélkül hogy bárkit sze-
mélyesen megsértenék. Ez a nagyobb
hallgatóság elõnye.

De minden esetben a központi programok
- énekek, színpadi jelenetek, riportok, az
igehirdetés - kapcsán javasoljuk a szemé-
lyes beszélgetéseket, melyekben még egy-
szer mindent egyénileg átgondolhatunk. A
beszélgetéseket persze ösztönözni kell.

6. Felekezeti mozgalom a ProChrist?
Ki áll pontosan mögötte?

A ProChrist kezdetektõl fogva egy fele-
kezetek felett álló mozgalom volt. Részt-
vevõi túlnyomórészt az evangélikus nép-
egyházi és más szabadegyházi csoportok,
gyülekezetek körébõl kerültek ki, de kato-
likus gyülekezetek is betársultak. Az
egyes emberek - mindegy, hogy egy ke-
resztyén közösséghez tartozóak, vallásta-
lanok, vagy egy másik valláshoz tartoz-
nak, élhetnek a választás lehetõségével.

Nálunk Németországban felállt egy
nyolcvan fõbõl álló védnöki kör, akik kü-
lönbözõ evangélikus egyházakhoz, sza-
badegyházakhoz, közösségekhez tartoz-
nak. A ProChristet a kuratóriumi tagság
keretében ismert egyházi, politikai, gaz-
dasági, média, sport személyiségek is
támogatják, mely a felekezetinél még
szélesebb körû képviseletet jelent. A
munkát több ezer önkéntes gyülekezeti
munkatárs végzi. Õket egy kis fõállású
csapat segíti a ProChrist irodából.

7. A ProChrist 1993 óta létezik. Miben
különbözik a 2009-es program a kezde-
tektõl? Mi az újdonság, mi maradt meg?

A központi hely a szász fõváros, Chem-
nitz lesz. Ebben a régióban egyrészt na-
gyon sok lelkes keresztyén él, akik a
ProChrist rendezésében segítenek. Más-
részt itt számtalan olyan emberrel talál-
kozunk, akik már régóta elvesztették a
kapcsolatot az egyházzal és a keresztyén
hittel, vagy soha nem is álltak közel
hozzá.

Errõl szól a mottónk is: a "Kétség és
ámulat" címmel szeretnénk a Biblia üze-
netét az emberek személyes kérdéseivel
összefüggésbe hozni.

Számomra megindító, hogy a Jézus
Krisztussal való találkozás meghívóját
húsz évvel a berlini fal leomlása és
Németország egyesítése után pont ebbõl a
városból közvetíthetjük egész Német-
országba és számos európai országba.

Az eddigiekhez képest várhatóan még
nagyobb tapasztalattal rendelkezünk
majd, a hívõ ember különbözõ élethe-
lyzeteit az interjúkban és a rövidfilmekben
még jobban szemléltethetjük.

A színpadi jelenetek sem fognak hi-
ányozni. A poptól a klasszikus mûfajig
terjedõ zenei paletta ismét élénk és
ünnepélyes légkört teremt majd. Mivel a
közvetítés élõ mûholdas kapcsolattal
történik, újra megtapasztalhatunk valamit
abból a felemelõ élménybõl, amit a
ProChrist-közösségek Németországot és
további húsz európai országot átszövõ
hálózata nyújt.
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Egy ember áll a bíróság elõtt. Hosszú a
bûnlajstroma. A bíró elsorolja elkövetett tet-
teit, majd megkérdezi a vádlottól, hogy elis-
meri-e bûnösségét. 

Az ember nem tagad semmit. Látszik rajta,
hogy már mindent megbánt.

Rövid szünet után a bíró belép a terembe
és kihirdeti az ítéletet: az ember, aki sok-
rendbeli bûnelkövetõ, és önmaga is elismer-
te bûnösségét, szabadon távozhat, anélkül,
hogy szabadságvesztéssel, pénzbüntetéssel
vagy a közügyek gyakorlásától való eltiltás-
sal sújtanák.

Mindenki értetlenül fogadja az ítéletet. A
vádlott nem tudja felfogni a hallottakat. A
hallgatóság soraiban pedig halk morajlás
támad: nem értik, hogy a bíró miért nem
büntette meg a vádlottat. 

*
Talán te is úgy gondolod, hogy a bíró rossz

ítéletet hozott? Vagy egyet legyintesz, hogy
ilyen csak a mesében van, de jobb is, mert
úgy helyes, ha a bûn elnyeri méltó büntetését?

Hiszen hol mûködik olyan világi bíróság,
mint a fenti, kitalált történetben, hogy az a
vádlott, aki saját maga is elismeri bûnös-
ségét, végül büntetés nélkül távozhat?

TE ISMERSZ OLYAN BÍRÓSÁGOT, 
AHOL EZ MEGTÖRTÉNHET? 

Ha vettél már úrvacsorát, akkor feléd is
elhangzott a kérdés: Vallod-e magadat bû-
nösnek és ezért kárhozatra méltónak?
Ilyenkor ezt felelted rá: Vallom. Ha ilyen-
kor átgondolod a kérdést, és úgy mondod ki
a válaszodat, akkor átélhetted azt, ami a
fenti történet vádlottjával esett meg. Szinte
még el sem hangzott bûneid elismerése, és
Isten válasza máris így hangzik feléd: meg-
bocsátattak a te bûneid. 

Ennek titkát a következõ Ige fedi fel: „Ha
megvalljuk bûneinket, hû és igaz õ: meg-
bocsátja bûneinket, és megtisztít minket
minden gonoszságtól.“ (1Jn 1,8-9)

MÉG EGY TITOK

Az elképzelt bírósági jelenetbõl nem derül
ki, hogy a bíró milyen megfontolások alap-
ján engedte el a vádlott büntetését. 

A mi esetünkben azonban pontosan tud-
ható, hogy milyen indokkal bocsát meg
Isten. Megbocsátó döntésének egyetlen
alapja az, hogy kétszer nem bünteti meg
ugyanazt a bûnt. Mert azokat a bûnöket,
amiket mi a magunk bûneiként tartunk szá-

mon és vallunk meg az úrvacsora vételekor,
egykor már Jézus Krisztus is saját bûneiként
vitte az Atya elé. Isten elfogadta Jézus vallo-
mását, és engedte, hogy saját Fia hordozza el
az azokért járó büntetést. Ahogyan Ézsaiás
fogalmaz: „Õ bûnhõdött, hogy nekünk
békességünk legyen, az õ sebei árán gyó-
gyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk,
mint a juhok, mindenki a maga útját járta.
De az Úr õt sújtotta mindnyájunk bûnéért.“
(53,5b-6)

Így, ha legközelebb úrvacsorát veszünk,
jusson eszünkbe, hogy Jézus milyen nagy
árat adott azért, hogy Isten ne vessen el ben-
nünket színe elõl, hanem bocsánatában
részesülhessünk!

Horváth Mária

IGAZSÁGOS ÍTÉLET?

„A Bibliát felnyitni annyit jelent, 
mint belépni egy törvényterembe, 
ahol Jézus Krisztus ügye folyik. 
Jaj annak, aki elhagyja a termet, 

aki becsukja a Bibliát anélkül, 
hogy tudná, kicsoda Jézus Krisztus és 

miért ítéltetett el!“ 
(R. de Pury)

Az elromlott házasság is gyógyítható
Beszélgetés a házasság hete házaspárjával

„A házasság nem egy rossz cipõ, amit
ha meguntunk, csak úgy kidobhatunk“ –
hangzott el dr. Csókayné Altay Daniella
szájából egy õszinte hangvételû beszél-
getés végén. Férjét, dr. Csókay Andrást, a
Szent János Kórház idegsebészeti osztá-
lyának osztályvezetõ fõorvosát, a Prima
Primissima Díj kitüntetettjét, a traumás
agyduzzadás esetében alkalmazott úgy-
nevezett éralagút módszer kidolgozóját
bizonyára nem szükséges bemutatnom az
Evangélikus Élet olvasóinak. Közéleti
ember, elõadásokat tart, félelem nélkül
bírálja azokat, akik felelõsek a hazai
egészségügyi ellátás körülményeinek
romlásáért, de nem kevésbé kritikus ön-
magával szemben sem. Nem szépíti, hogy
fél esztendõre elhagyta a családját, és –
ahogyan egyértelmûen fogalmazott –
házasságtörést követett el, vagy amiként
egy bibliai példázat képét felhasználva
mondta, „disznóólban élt“. Idén õk a há-
zasság hete programsorozat házaspárja. 

– Fõorvos úr! Nem erõs ez a hasonlat?

Sokan úgy vélhetik, hogy túlzottan is vá-
dolja önmagát. Ma annyi házasság bomlik
fel, templomba járó, hívõ embereké is.
Nem kellene úgy fogadnunk a válást, mint
a modern ember életének természetes
velejáróját?

– Elsõként hadd tisztázzam, hogy az az
ember, aki elfogadta Isten bûnbocsánatát,
az többé már nem vádolja önmagát. Az
ördög trükkje, hogy mindig elénk idézi a
múltunk gonoszságait. Tíz évvel ezelõtt,
amikor végleg visszatértem a családom-
hoz, nagyon megfogadtam a gyóntató
atyám tanácsát. Õ azt mondta, ne az
elkövetett rosszra emlékezzem, hanem azt
tudatosítsam magamban, hogy gyógyult
ember vagyok.

Az ördög megtévesztõ módszere persze
az is, hogy elhiteti a bûnrõl, hogy nem is
bûn. Én azért beszélek nyíltan a házassági
hûtlenségemrõl – természetesen csak
olyan közegben, ahol megértik, és nem él-
nek vissza a bizonyságtételemmel –, hogy
mások segítségére lehessek. Nem öncélú-

an teszem, hanem azért, hogy senki se be-
szélhessen mellé. A krisztusi értékrendet
nem lehet meghamisítani. Isten megítéli a
bûnt. Ám azt is tudom, hogy a vétek el-
követõjét, a bûnöst viszont szereti az Úr.
Én errõl teszek bizonyságot.

– Hogyan élte át ezt az isteni, megbo-
csátó szeretetet?

– A családomtól való elszakadásom ide-
je alatt pokolian szenvedtem a lelki-
ismeretemtõl, amelyet én szeretek egy-
szerûen csak Krisztus hangjának nevezni.
Érzékeltem, hogy mindent felborítottam,
tönkretettem magam körül. A tékozló fiú
ócskaságokért adta fel az atyai ház kin-
cseit. Én az izgalmasnak vélt újért, az
önmagamnak bemesélt szerelemért –
hogyan is nevezhetném szerelemnek,
hiszen az igazi szerelmet éppen a hosszan
tartó hûség pecsételi meg?! – hagytam el
az otthon melegét, békességét. De a
legrosszabb az volt, hogy amikor rájöttem
a bukásomra, arra, hogy hová süllyedtem,
úgy éreztem, hogy ebbõl a helyzetbõl
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nincs felállás. Ezt is a kísértõ hiteti el
velünk. Ráadásul félig még igaza is van,
mert az emberi erõ kevés a talpra álláshoz.
De Krisztus mellettünk van, hogy felemel-
jen.

– Errõl beszélt néhány évvel ezelõtt, az
országos evangélizációi alkalmán a Deák
téri templomban?

– Már fél évvel a hitre jutása elõtt
visszatért hozzánk András – veszi át a szót
férjétõl Daniella. – Õ még bizonytalan
volt önmagában, de én már hitelt adtam a
szavának, mert azt éreztem, hogy egészen
más emberként jött haza. Gyakrabban
kezdett járni templomba, keresz-
tény irodalmat olvasott. S aztán
eljött az a nap, 1998. december
12-e, amely mindennek a bete-
tõzése volt, és amelyre én nem is
számíthattam. Ekkor élte át And-
rás azt az istenélményt, amelyet
az evangélikus testvérekkel is
megosztott a Deák téren. A
Thököly úti domonkos templom
faragott feszülete elõtt állt, és
látta Krisztust, hogy lélegzik, és
felé bólint.

– Úgy éreztem, Krisztus fel-
szólít, hogy fejezzem be, amit
elkezdtem, vagyis tegyem rendbe
a házasságomat. Ne hezitáljak,
járjak az új életben – folytatja Csókay
doktor. – Ez az élmény eloszlatta minden
kételyemet. Mert éppen az a nehéz a
kísértésben, hogy egyedül érzi magát az
ember. Úgy gondolja, nem tud szabadulni
a bûn fogságból. Ott, a tiroli fafaragók
által készített korpusz alatt megértettem,
hogy nem vagyok magamra hagyva,
Krisztus megváltó szeretete kíséri minden
erõfeszítésemet.

– Bizonyára Isten Lelke munkálkodott
Daniella és a gyerekek szívében is, hogy
neheztelés nélkül, õszinte, megbocsátó
szeretettel tudták fogadni a hazatérõ férjet
és édesapát. De hát tehettek volna mást?
Egy édesanya két kamasz fiúval és egy
kétéves kisgyerekkel meglehetõsen kiszol-
gáltatott helyzetbe kerül, ha a férje
elhagyja… Hogyan élte meg ezt az idõsza-
kot, Daniella?

– Valóban nehéz helyzetbe kerültem,
padlóra kényszerültem lelkileg, anyagi-
lag. A környezetem is érzékelte: látvá-
nyosan mentem tönkre fizikailag, rosszul-
létekkel küszködtem. Ott álltak viszont
mellettem a barátok, a szülõk. Isten sok-
szor embereken keresztül támogat ben-
nünket a bajban. Akkor csak sejtettem,

ma pedig már világosan látom, hogy így
volt. Ám én magam is éreztem, hogy rá-
szorulok az Úristen erejére. Akkortájt jár-
tam üzleti úton a munkatársaimmal.
Ahány templomban csak megfordultunk
Szicíliában, minden oltárnál imádkoztam.
A gyerekkori élmények, rég hallott imád-
ságok, igeversek felelevenedtek ben-
nem…

– Ki szabad akkor mondanunk, hogy az
Ön életében is lelki erõsödést adott a
próba?

– Feltétlenül. Mindaz, ami velünk tör-
tént, átformálta az életünket. Talán úgy

fogalmaznék: András is, én is vasárnapi
keresztényekbõl tudatos, Krisztus útján
járó, hívõ emberekké lettünk, s erre szeret-
nénk nevelni a gyermekeinket is.

Visszatérve az elõzõ kérdéséhez: abban,
hogy Andrást visszafogadtuk, alig játszott
szerepet az a tény, hogy egyedülálló anya-
ként valóban kiszolgáltatott helyzetbe
kerültem volna. Azért vártuk õt vissza,
mert õ hozzánk tartozott. András nélkül
féllábúnak éreztem magam. A szeretet
nem bír magában lenni. Mi ketten alkot-
tunk egy egészet.

El kell azért mondanom, hogy a miénk
jól mûködõ házasság volt. Bizonyára egy
eleve rosszul induló, hazugságokra épülõ
kapcsolatban mindez nem sikerült volna.
Ezért van nagy felelõsség a fiatalokon,
hogy bölcsen mérjék fel, kivel szabad
összekötniük az életüket. A mi házassá-
gunk jó érzelmi, lelki alapokra épült. Így
fel sem merült bennem, hogy ne bocsás-
sam meg a hûtlenséget. A szeretet és a
haragtartás egymást kizáró érzelmek.
Indulatok persze voltak bennem. Hogy
tehetett velünk ilyet?! De tudtam hinni
abban, hogy ami egyszer összhangban
volt, az újra harmóniába kerülhet.

– Úgy érezte, hogy egyszerûen csak
valami hiba csúszott az addig jól mûködõ
házassági gépezetbe?

– Valahogy úgy. Bár nem tudhattam, mi
lesz a vége András hûtlenségének. Szá-
molnom kellett azzal is, hogy végleg
elhagy bennünket. De nem éreztem maga-
mat megalázottnak, sem bûnösnek. Bár
mindkét fél vétkes valamennyire egy
kapcsolat elromlásában, tudtam, nekem
mégsem kell szégyenkeznem, mert én hû
maradtam.

– A házasság hetét beharangozó elsõ
sajtótájékoztatón erre utalt András, ami-

kor úgy fogalmazott: „Nem
találtam fogást a feleségemen“?

– Tudja, a vétekben élõ ember
keresi a hibát a másikban, hogy
bûnbakká tehesse – kapcsolódik
be újra a beszélgetésbe Csókay
doktor. – Direkt provokáltam a
feleségemet, hogy hibát köves-
sen el, és akkor rámondhassam:
látod, ez az, amiért elhagylak.
De valóban így volt, nem talál-
tam fogást rajta. Ez a szeretet
pedig térdre kényszerített.

– Fõorvos úr említette, hogy
tavaly karácsony elõtt, az életét
átformáló esemény tizedik év-
fordulóján újra elmentek a

Thököly úti templomba, megtérésének
színhelyére…

– Igen. Sajnos éppen renoválják a temp-
lomot. Az állványok között verekedtük be
magunkat akkor este. A feszület sincs
most még felállítva. Ennek ellenére ün-
nepnek éreztük az ott töltött pillanatokat.
Bár minden évben megemlékezünk imád-
ságunkban errõl a decemberi jeles napról,
jó volt most azok közt a falak közt adnunk
hálát érte. A mögöttünk levõ tíz esztendõ
nemcsak azt bizonyította, hogy a házassá-
gunk valóban megújulhatott, sõt a köztünk
lévõ kapocs még erõsebbé vált, hanem
Isten kegyelmét abban is átélhettük, hogy
még két gyermeket kaptunk ajándékba.
Bernadett, a kislányunk akkor, 1999-ban
fogant egy orvoskonferencián, ahová a
feleségem is elkísért. Az õ érkezését úgy
fogtuk fel, mint Isten pecsétjét közös
életünkre, arra, hogy jó úton járunk.

Az õ akaratába és tervébe illik, ha meg-
bocsátunk egymásnak, és annak a kija-
vításán fáradozunk, ami a bûneink miatt
elromolhat ugyan, de az õ erejével helyre-
hozható.

B. Pintér Márta
(Evangélikus Élet, 2009. február 8.)
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Egy zeneszerzõ egyszer ezt mondta: "A
zene ott kezdõdik, ahol a szó hatalma véget
ér." És ez nem egy komponista véleménye,
hanem mindenkié, akinek életében szere-
pet játszik a muzsika bármely formája.

A zene eredetét sokan kutatták. Kiala-
kulásakor és azóta is két legfontosabb,
leggyakrabban felmerülõ témája: az érzel-
mek, és a "természetfelettivel" való kap-
csolattartás. Hát nem ez az a két dolog,
amelyet a legnehezebb szavakba önteni?
Az ember érzelemvilága hihetetlenül gaz-
dag. A különbözõ nyelvek hol több, hol
kevesebb szót tudnak használni. De azt a
színes skálát kifejezni egyik sem tudja
tökéletesen. Ebben a hangok segítségét
kell kérnünk, hiszen akár szöveggel, akár
anélkül, a hangok, dallamok, harmóniák
sokkal színesebbek bármely más emberi
kifejezõ eszköznél.

Akik nem mélyedtek el a zene tanulmá-
nyozásában, azok is szó szerint ÉRZIK a
zene "beszélõ" erejét (néha talán még job-
ban, mint a kimûvelt zenészek).

Mint említettem, a másik fõ funkciója a
muzsikálásnak a különbözõ, nem látható
erõkkel való kapcsolattartás volt, kezdetek
óta. Ez természetesen minden vallási
közösségben más és más volt, és más ma is.
Tudjuk, hogy az õsi népek hogyan énekel-
tek a különbözõ isteneikhez, hogy segítsék
meg õket vadászatkor, vagy küldjenek esõt,
stb. Úgy gondolták, a hagyományos beszéd
nem méltó ahhoz a hatalomhoz.

Számunkra természetesen egy Isten van,
akinek zenénk szólhat. Ezen dolgozik
számtalan zenész az elsõ ószövetségi
hívõk óta. Salamon templomának épülése-

kor Isten pontosan megszabta, milyen
zenészek legyenek, melyik hangszerbõl
mennyi, és, hogy képzett zenészek szol-
gáljanak a templomban.

Azóta természetesen számtalan változá-
son ment keresztül az egyházi zene, és azon
belül is felekezetenként különbözõ módon.
Attól is függött, mennyire használták fel a
"világi" zene vívmányait. Számunkra a sok
keresztyén zeneszerzõ közül nyilván Bach
és Schütz munkássága a legfontosabb, õket
ismeri a legtöbb evangélikus hívõ. Renge-
teg ihletet kaptak ahhoz, hogy az emberi
kérést, hálát, örömöt, bánatot Isten felé
küldjék, és Isten mondanivalóját közvetít-
sék az emberek felé.

Régebben a "szakrális" (egyházi) zene
néhány ember kiváltsága volt: kórusé,
papé, kántoré, és pár képzett zenészé.

Az utóbbi évszázadok során a gyüleke-
zetek "civil" tagjai is boldogan vehették
kézbe az újabb és újabb kiadásokat a
különbözõ énekeskönyvekbõl, gyûjtemé-
nyekbõl. És ehhez hozzátartozik az is,
hogy a különbözõ generációknak más-
más igénye támad a zenével kapcsolatban.
Ez sokszor vitákat is kivált már sok év-
tizede. Ez az írás most nem hívatott arra,
hogy ebben állást foglaljon. Mindenkinek
a bölcsességére, ízlésére van bízva, hogy
eldöntse, mi kedves a számára. De akár-
melyik mûfajt kedveljük, most, böjtben és
Húsvét ünnepén, és az azt követõ hétköz-
napokon örüljünk annak, hogy nem csak
szavaink szûk keretein belül, hanem a
kisebb-nagyobb nevû zeneszerzõk dalla-
main keresztül beszélhetünk Istennel.

Bálint Ági 

Rendkívüli istentiszteletek
– március 30-tól április 6-ig minden este

18.00-tól 19.30-ig (hétfõtõl hétfõig)
Kétség és ámulat címmel rendkívüli isten-
tisztelet közvetítése a Chemnitz Arénából,
helyszín: Evangélikus templom

– április 12-én, húsvétvasárnap hajnali áhítat
a templomban 05.00 órakor!

– április 12-én, húsvétvasárnapi családi
istentisztelet 09.00-kor, ünnepi isten-
tisztelet 10.30-kor

– április 13-án, húsvéthétfõn ünnepi isten-
tisztelet 10.30-kor

A gyülekezeti élet támogatása önkéntes:
– köszönjük az egyházfenntartói járulékot,

melynek ajánlott mértéke a jövedelem 1%-a
– köszönjük a különféle egyházi, családi

esemény kapcsán fizetett adományokat
– köszönjük, és kérjük a templom belsõ fes-

tésére a további adományokat (a festés ter-
vezett ideje május hó!)

2X1 %:
– a Magyarországi Evangélikus Egyházat

támogathatja adója 1%-ával, a 0035-ös
technikai szám megadásával, 

– Szivárvány Evangélikus Óvodánk mûködé-
sét segítheti az Evangélikus Keresztyén
Óvoda Alapítvány (adószáma: 19181929-1-
13) javára felajánlott második 1%-kal.

Nagycsütörtökön, április 9-én este 6 órakor
a péceli Baptista Imaházban a Városi Gyer-
mekkar hangversenye lesz Gyõri Tamás evan-
gélikus lelkész igehirdetésével.

Nagypénteken, április 10-én du. 5 órakor
úrvacsorai istentiszteletet tartunk péceli temp-
lomunkban.

Április 11-én, szombaton 10-12 óra között
Kavics Klub kreatív gyermekfoglalkozás lesz
a 3 évesnél idõsebbek részére.

Húsvét mindkét napján 8.30 órai kezdettel
tartunk istentiszteletet, és Húsvét vasárnap
úrvacsora vételi lehetõséget is kínálunk.

Nagytarcsai hírek

A zene, mint a kommunikáció „eszköze“

Hogyan függhet össze ez a két dolog? Érdemes és érdekes lenne tisztán, hatásosan
meglátni a két fogalom összefüggését sok tartósan betegeskedõ ember szürke napjaiban.
A nyomorúság "beszürkíti" az ember életlátását ilyenkor.

Aki csak kezdõ szinten foglalkozik egy hangszerrel, tapasztalja, mennyi gonoszkodó
ellenállás van a hangszer húrjának, vagy bármely alkatrészének fájában-fémjében. Csak
az tudja, aki próbált már ilyesféle tevékenységet. Ilyen ellenállás van a beteg emberben is
az egészségesek derûjét, vidámságát látva.

Betegségem hónapjaiban személyes tapasztalatom volt a jó zene – az igét érez-
hetõen közvetítõ muzsika – különleges hatása. Eredeti élmény annak a kórusnak
aktív éneklõ tagjává lenni, amelyet korábban irányítottam, a hangom beleadásával,
személyes részesként hozzájárulni az igei üzenet közvetítéséhez.

Hogy jön ide az elõbb említett szürkeség? Az igei üzenet megszólaltatásának
egyéni színe nem döntõen fontos, de "anyaga", az ige, nélkülözhetetlen. Ez pedig szí-
nesíti a beteges-szürke heteket, hónapokat.

Bálint József

ZZeennee ééss bbeetteeggsséégg

Péceli mozaik
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