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Megyeri József gyülekezetvezető 
az Imaház, s benne az imaterem 
történetét három fejezetre bont-
ja: az előkészítés és az építke-
zés megkezdésének ideje, az 
építés és rendeltetéséhez méltó 
körülmények kialakításának 
szakasza, majd imateremmé 
szentelés és a gyülekezeti élet 
kiteljesedésének, Isten dicsőíté-
sének véget nem érő korszaka. 
Az imaház és az imaterem Isten 
és az emberek közös munká-
jának gyümölcse, mint ahogy 
ez a Zsoltárok könyvében is 
olvasható: „Ha az Úr nem építi 
a házat, hiába dolgoznak azon 
annak építői.”

Az imaházavató és keresztsé-
gi istentisztelet vendége volt dr. 
Aradszkí András országgyûlési 
képviselő, T. Mészáros András 
polgármester, Ócsai Tamás 
unióelnök, az adventista egy-
ház országos vezetője, dr. 
Õsz-Farkas Ernő, az adventis-
ta Duna-melléki Egyházterület 
elnöke, képviseltették magukat 
az érdi felekezetek, és eljöttek 

más települések adventistái, az 
érdi gyülekezet egykori lelké-
szei, családtagok, ismerősök. 

Zarka Péter gyülekezeti pré-
dikátor bevezető szavai után a 
földszinti és karzati helyeket 
zsúfolásig megtöltő ünneplő 
közönség meghallgatta a hívek 
által előadott, Istent dicsőítő 
verseket, valamint az ének- és 
zeneszolgálatokat. 

T. Mészáros András a város 
nevében köszöntötte a megje-
lenteket, s azt kérte az adventis-
táktól, hogy azt az értéket, ami 
megmutatkozott a gyülekezet, 
az Úr házának építésében, bát-
ran vigyék ki az emberek közé 
és fennhangon hirdessék azt, 
mert arra egyre nagyobb szük-
ség van a szekularizált világ-
ban. Szabó Mihály görögkeleti 
parochus arról szólt, hogy bár a 
két felekezetet illetően eltérnek 
egymástól a liturgikus szoká-
sok, mások a hitéleti események 
külsőségei, de Isten mindkettőt 
hitelesítette. Dr. Vassné Baki 
Ilona, parkvárosi református 

lelkész azt emelte ki, hogy min-
den otthon találkozások színte-
re. Az imaház kiváltképpen az, 
mert az Istennel való találkozás 
egyben a közösségformálódás 
szent helye is. Azt kívánta, 
legyen az adventista gyüleke-
zet egy testvéri kapcsolatokat 
építő, befogadó közösség. Fórizs 
Gyula Zsolt parkvárosi baptis-
ta lelkipásztor a felszentelendő 
imaházat a mennyek kapujának 
nevezte, amelyen keresztül a 
hívó ember közvetlen kapcsola-
tot tud kialakítani Istennel.

Ócsai Tamás unióelnök ünne-
pi igehirdetésében az imaterem 
jelentőségét nem az azt felépítő 
kövekben látta, hanem a gyüle-
kezetben. A hitét gyakorló, az 
azt megélő ember avatja igazán 
ezt a helyiséget imateremmé, 
az Isten házává, ezért az érdi 
adventistáknak kell az azt alko-
tó kövekké válniuk. A délelőtti 
események záróakkordjaként 
Õsz-Farkas Ernő területi adven-
tista elnök felavatta, majd az 
országos elnök megáldotta az 
érdi adventisták imatermét.

A délutáni Keresztségi 
Istentiszteleten három érdi és 
egy szolnoki fiatal keresztelésé-
re került sor. Zarka Péter imád-
sága után verssel, zeneszámok-
kal és énekkel szolgáltak a gyü-
lekezeti tagok. A keresztségre 

felkészült fiatalok vallomásté-
telüket állva, a gyülekezet és 
a családjaik előtt mondták el. 
A keresztelő medencében törté-
nő alámerítkezést megelőzően 
Ócsai Tamás, Õsz-Farkas Ernő 
és Bihari Csaba területi titkár 
mondott igét, mintegy útravaló-
ul a négy fiatalnak. 

A keresztelés külsőségei-
ben és jelentésében is eltér 
más keresztény felekezeteké-
től. Az adventista keresztség 
belül, a szívben és a lélekben 
zajló folyamatok külső meg-
nyilvánulása. A közösség előt-
ti hitvallással bizonyították a 
fiatalok, készen állnak arra, 
hogy elfogadják Krisztust meg-
váltójuknak, hogy megbánják 
és elhagyják bûneiket, új éle-
tet kezdjenek, és szeretetből 
kövessék Isten parancsolatait. 
Az adventisták csak felnőtt kor-
ban keresztelnek, mert Márk 
(16:16) azt a hittel párosítja, és 
ahogy Keresztelő János a Jordán 
vízében Krisztust megkeresztel-
te, akképpen keresztelnek az 
adventisták is, teljes belemerí-
téssel. A keresztelést követően a 
fiatalok nem csak a gyülekezet-
nek váltak teljes jogú tagjává, 
hanem a keresztények közössé-
gének részévé, Isten országának 
polgárává is.

 Vizsy Ferenc

Október 17-én a parkvárosi 
református templomban szer-
vezték meg a református pres-
biterek területi találkozóját. 
A 11 egyházközséget érintő 
esemény keretében dr. Sándor 
Balázs Cegléd-felszegi lelkész 
az „új pogányság” veszélyeiről 
beszélt. Az előadásban és az azt 
követő beszélgetésben a 2009. 
szeptember 29-én a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia 
által a hit védelmében kiadott 
körlevél, az általa kiváltott 
indulatok és a Biblia tanítása 
került terítékre. A lelkipásztor 
arról beszélt, hogy az utóbbi 
időben a vallás, a hit köntösébe 
bújtatva, olykor neves közéleti 

személyiségek által felvállal-
tan a tanítással ellenétes tanok 
egyre szélesebb körben, egyre 
nagyobb veszélyt okozva terjed-
nek. Ezek a tévtanok hirdetik, 
hogy Jézus nem zsidó, hanem 

pártus herceg volt, hogy magyar 
volt. Az „ötletgazdák” nézetei-
nek veszélye abban rejlik, hogy 
népeket, vagy ahogy egyre töb-
bet megjelenik „népfajokat” állít 
szembe egymással, kiemelve a 
pártusokat és a magyarokat is 
magában foglaló jó turáni népet. 
Dr. Sándor Balázs utalt arra, 
hogy bibliai időket élünk, ahogy 
az Írás is figyelmeztet: megté-
vesztenek bennünket. Az igazi 
hívő, mondta, nem elsősorban 
magyar-, hanem Jézus-követő, 
s nem lehet nemzeti hovatar-
tozásunkat túlzottan, mások 
kárára hangsúlyozni. Különös 
veszélyt rejt az is, hogy az igazi 
utat kínáló keresztény tanítá-
sok helyett a fiatalok különös 
rítusokkal tarkított „társadalmi 
vallások” rabjaivá válnak.
Október 31. 1939 óta refor-
máció napja: 1517-ben ezen a 
napon függesztették ki Luther 
Mártonnak a bûnbocsátó leve-
lek árusítását ostorozó hittéte-
leit a wittenbergi vártemplom 
ajtajára. Az érdi református 
gyülekezetek ünnepi, úrvacso-
rával egybekötött istentisztele-
ten emlékeznek meg erről az 
eseményről. Az érdi reformá-
tusok és evangélikusok közös 
rendezvénye 10 órakor kezdő-
dik a Kálvin téri templomban, 
Parkvárosban szintén 10 órakor, 
Érdligeten pedig 10.30-kor. 
Az Érdligeti Református Egy-
házközség gyülekezete lel-
készválasztás időszakát éli. 
A lelkipásztori teendőket Sárosi 
Mária, a százhalombattai refor-
mátus egyházközség segédlel-
késze látja el.

Egyházi hírek

helyi társadalom

Dr. Sándor Balázs Cegléd-Felszeg-i 
református lelkipásztor

Felszentelték imaházukat az érdi adventisták

Igehirdetés és keresztelés
Bár már 2004. óta tartják összejöveteleiket a heted-
napi protestánsok a Hivatalnok utcai épületben, most 
ítélték méltónak arra, hogy az Imaház legnagyobb ter-
mét, gyülekezetük központi helyiségét, visszavonhatat-
lanul Istennek szenteljék. Az érdi adventisták ünnepi 
istentisztelet keretében avatták fel imatermüket. 

Adventista keresztelés – Zarka Péter és az egyik érdi fiatal
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Az imaterem, balról dr. Vassné Baki Ilona parkvárosi református lelkész, 
Fórizs Gyula Zsolt parkvárosi baptista lelkész, T. Mészáros András polgár-
mester, dr. Aradszki András országgyûlési képviselõ, Szabó Mihály görög 
keleti parochus

Kedves Barátaink, Kedves Tagtársak!     

Szeretettel hívunk, várunk Benneteket 
hagyományos – most kissé eltolódott

„Aszús” Szüreti Bálunkra!

Időpontja: 2010. november 6. (szombat), 
délután 14-től  22 óráig
Helyszíne: Finta Rendezvényterem
Velencei út 29.
Belépőjegy vacsorával: tagoknak  1000 Ft
Kísérőknek, vendégeknek:  3000 Ft

Program:
14.30 köszöntő és színpadi műsorok

Fellépnek: 
• Verselő: Alpek Gergely
• A Szakorvosi Rendelő tánckara
• Vitárisné Sárkány Ibolya ének
•  Díszvendég: Madarász Katalin  nóta-

énekes

A talp alá való muzsikát Varga Attila
zenész szolgáltatja

Várjuk tombola felajánlásaikat!

Jegyek, támogatói jegyek kaphatók 
a méke székházában (Érd, Alsó u. 5.)  

Tel.: 06-20/344-7830

Meghívó „Aszús” Szüreti Bálra


