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Az érdi adventisták gyüleke-
zeti házában évek óta mûködik 
a számítógépes teaház. A nyári 
viharok idején azonban a 9 
munkaállomás közül 8 villám-
csapás miatt használhatatlan-
ná vált. A gyülekezeti tagok 
összefogásának eredménye-
ként a másfél havi kényszer-
szünet után szeptemberben 
ismét bárki által látogatható a 
Hivatalnok utcai Teaház.

Szeptember 17-én indul az 
Alfa-kurzus. A parkvárosi bap-
tisták évek óta sikeresen szer-
vezik a kereszténység alapjai-
ról szóló nyitott programjaikat. 
A péntekenként 18.30 órakor 
kezdődő, bárki által szaba-
don látogatható foglalkozások 
közösen elfogyasztott könnyû 
vacsorával kezdődnek, majd 
egy bevezető előadásra kerül 
sor, amelyet kötetlen beszél-
getés követ.  

Szeptember 18-án elsőáldo-
zás a Marianumban. Mindegy 
ötven negyedikes diák vesz 

részt ezen a liturgikus esemé-
nyen, s részesül életében elő-
ször az Oltáriszentségben. 

Szeptember 20-án angol tan-
folyam kezdődik. A parkvárosi 
baptisták által szervezett, 
három szinten induló angol 
nyelvi foglalkozásokra hét-
főnként kerül sor választha-
tóan 8 vagy 18 órai kezdettel. 
Jelentkezni Fórizs Zsolt lel-
késznél lehet, a 20+886-20-
62-es telefonszámon. 

Szeptember 29-én az 
Óvárosi Szent Mihály temp-
lomban búcsúnapot tartanak. 
A 17 órakor kezdődő szentmi-
sén a tököli és a Mária kegy-
képet őrző ercsi rácok is szol-
gálnak.

Október 16-án avatják fel 
gyülekezeti termüket az érdi 
adventisták. A közelmúltban 
komfortossá tett helyiség 
ünnepélyes felszentelésével 
válik hivatalosan is az isten-
tiszteletek egyedüli színterévé.
 V. F.

Egyházi hírek
A tanfolyam elsõ két szemesz-
terében az Ószövetség könyve-
inek irodalmi és kortörténeti, 
valamint teológiai áttekinté-
sét kísérhetik figyelemmel a 
résztvevõk. Az elsõ félévben 
Jób könyvéig jutottak el, most 
szeptemberben a Zsoltárok 
könyvével kezdenek és az 
Ószövetséget záró Malakiás 
próféta történetével fejezik be. 
Az induláskor Zarka Péter, a 
Szabadegyetemet szervezõ érdi 
adventisták gyülekezeti prédi-
kátora 60-80 résztvevõre szá-
mított.

— Igen, 80 résztvevõvel is 
kezdtük a tanfolyamot, volt egy 
minimális létszámmozgás, de 
minden egyes alkalommal 65-
70 fõs létszámmal számolhat-
tunk. A visszajelzések alapján 
nyugodtan mondhatom, hogy 
az elhangzott elõadások anya-
gával ennél többen ismerkedtek 
meg. A foglalkozásokon elhang-
zott elõadások pár oldalas váz-
latát minden résztvevõ írásban 
megkapta, s ezek az anyagok 
családtagok, barátok, ismerõsök 
kezéhez is eljutottak. Voltak, 
akik bár nem tudtak eljönni az 
egyes alkalmakra, a hanganya-
got megkapták.

A Mûvelõdési Központ kiál-
lítótermében tartott biblia-
történeti foglalkozásoknak 
megvan a maga hangulata. 
A bejáratnál az információs 
pult, az érkezõket a szervezõk 
fogadják, a kivetítõvászon és 
az elõadói pulpitus környékén 
virágok vannak. A valamennyi 
foglalkozást rögzítõ Érdi Városi 
Televízió kamerái körül, vagy 
csak úgy a széken ülve olykor 
ismeretlen emberek beszél-
getnek, foglalkozásról foglal-
kozásra egyre több figyelmet 
szentelve egymásnak. Hites és 
a Bibliát kultúrtörténeti erek-

lyeként elfogadó hallgatók itt 
szót értenek egymással. 

— A visszajelzések valóban 
nagyon pozitívak. Jól felkészült 
elõadóktól magas színvonalú, 
érdekes elõadásokat hallhatott 
a közönség. A résztvevõk lan-
kadatlan figyelemmel kísérték 
a történeteket, s közben vagy 
a végén többen hozzászóltak, 
kérdéseket tettek fel az elhang-
zottakkal kapcsolatban. A 
legnagyobb érdeklõdés talán 
Szigeti professzor „Bevezetés az 
Ószövetségbe” címû elõadását, 
és a történelmi témájú része-
ket kísérte. Magam is úgy érez-
tem, hogy a szabadegyetem a 
közösségalkotó erõvé is vált, az 
elõadókon túl, köszönhetõen a 
helyet adó Mûvelõdési Központ 
munkatársainak, a szervezés-
ben résztvevõknek is – értékelte 
a történteket Zarka Péter adven-
tista lelkipásztor.

A Szabadegyetem foglalkozá-
saira az érdieken kívül jöttek a 
fõvárosból, Százhalombattáról, 
Budaörsrõl, Sóskútról és 
Tárnokról is. A résztvevõk 
között éppúgy voltak fiatalok, 
mint öregek, vallásosak, és fele-
kezeten kívüliek. Uhrin Gábor, 
biológia-földrajz szakos tanár 
azért ment el a feleségével, mert 
a szabadegyetemi kurzust, mint 
ismeretterjesztési formát önma-
gában is kedveli, de a Bibliát, 
mint az egyetemes emberi kul-
túra részét is szerette volna job-
ban megismerni.

— Bevallom, némi fenntar-
tással mentem el az elsõ alka-
lomra. Valamiféle bibliaórát vár-
tam, tele hitbeli magyarázatok-
kal. Ehelyett nagyon kulturált, 

szakmailag korrekt elõadásokat 
kaptam, jól felkészült, szimpa-
tikus elõadóktól. A kezdemé-
nyezés sikerét mi sem mutatja 
jobban, mint hogy az összeté-
telében nagyon színes hallga-
tóság nagyobb része a félév 
végére szinte törzsközönséggé 
vált. Annyira színvonalasnak és 
érdekfeszítõnek tartottam eze-
ket a közös feldolgozásokat, 
hogy hívtam másokat is. A Biblia 
része az életünknek, mert része 
az emberiség történetének, kul-
túrájának, szellemi életének. Így 
nagyon fontosnak tartom, hogy 
minél többen szert tegyenek 
erre a tudásra, hiszen a Könyvek 
könyvének és szimbólumainak 
ismerete nélkül egy képtárban 
sem nagyon igazodunk el.

A 2. félévben sorra kerülõ 15 
ószövetségi téma elõadói Dr. 
Szigeti Jenõ, Zarkáné Teremy 
Krisztina, Dr. Tokics Imre, Dr. 
Szilvási József, Dr. Õsz-Farkas 
Ernõ és Zarka Péter lesznek, 
2011. februárjától pedig az 
Újszövetség közös feldolgo-
zására kerül sor. A szervezõk 
visszavárják az elsõ szemeszter 
hallgatóit, és invitálják mindazo-
kat, akik érdeklõdnek a Biblia, a 
bibliai történések magyarázata 
iránt, szeretnének megismerked-
ni az események történeti hátte-
rével. „Bár kétezer év választ el 
bennünket a kezdetektõl, a ma 
embere nincs is annyira távol 
a bibliai kor emberétõl, mint 
sokan gondolják. Ugyanazok a 
kihívások, ugyanazok a gondola-
tok, ugyanazok az érzések, csak 
a technikai környezet más” – 
mondta befejezésül Zarka Péter.

 Vizsi Ferenc

Második félévéhez ért az elõadássorozat

Bibliai Szabadegyetem
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban szeptember 
9-én 18 órakor kezdõdik a Bibliai Szabadegyetem 2. 
féléve. Az Adventista Teológiai Fõiskola 2010 feb-
ruárjától 2011. december végéig meghirdetett kur-
zusán teológusok és lelkészek tartanak elõadást az 
Ószövetség és az Újszövetség könyveirõl. Az ingyenes 
foglalkozásokon felekezettõl, kortól és elõképzettségtõl 
függetlenül bárki részt vehet.  

Zarka Péter, az érdi adventisták gyülekezeti prédikátora

Uhrin Gábor sóskúti tanár, a rend-
szeres látogatók egyike

helyi társadalom


