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Országos Tisztviselõ Értekezlet és Osztályképzés

FebruÃ¡r 28-Ã¡n a pÃ©celi Szemere Bertalan Ã•ltalÃ¡nos IskolÃ¡ban az orszÃ¡g szinte minden gyÃ¼lekezetÃ©bõl tÃ¶bb mint
nÃ©gyszÃ¡z testvÃ©r gyûlt Ã¶ssze. A tavalyi alkotmÃ¡nyozÃ³ konferenciÃ¡kon megfogalmazott igÃ©ny, hogy legyenek alkalmak
melyeken a testvÃ©ri kÃ¶zÃ¶ssÃ©g talÃ¡lkozhat, spontÃ¡n megvalÃ³sult. Az iskola aulÃ¡ja mÃ¡r reggel 9.00-kor kezdett
benÃ©pesÃ¼lni, az Ã¶rÃ¶mteli talÃ¡lkozÃ¡sok Ã©s a kialakult beszÃ©lgetÃ©sek szerves rÃ©szei voltak a napnak.

A nap cÃ©lja a testvÃ©ri kÃ¶zÃ¶ssÃ©gen tÃºl az osztÃ¡lymunkÃ¡k erõsÃ-tÃ©se
volt. Az egyhÃ¡z mûkÃ¶dÃ©sÃ©ben Ã©s missziÃ³jÃ¡ban nagyon fontos szerepet
jÃ¡tszanak azok a speciÃ¡lis munkaterÃ¼letek, melyeket egy-egy osztÃ¡ly
kÃ©pvisel. A tÃ¡rsadalmi Ã©s lelki szÃ¼ksÃ©gletek szolgÃ¡latÃ¡ban bibliai
elõadÃ¡sainkon tÃºl a gyermekekÃ©rt, fiatalokÃ©rt, betegekÃ©rt Ã©s a
bibliaismeret nÃ¶velÃ©sÃ©Ã©rt tett erõfeszÃ-tÃ©sek is nagy szerepet jÃ¡tszanak.
Annak ellenÃ©re, hogy az osztÃ¡lyok tÃ¶bbnyire a gyÃ¼lekezeten belÃ¼l
mûkÃ¶dnek, hatÃ³kÃ¶rÃ¼k, hatÃ¡suk a gyÃ¼lekezeti Ã©pÃ¼letek falain kÃ-vÃ¼l
messzire terjed. Ã‰ppen ezÃ©rt a Magyar UniÃ³ stratÃ©giÃ¡jÃ¡nak egyik
sarkalatos pontja az osztÃ¡lymunkÃ¡k erõsÃ-tÃ©se gyÃ¼lekezeti szinten.

10
osztÃ¡ly kÃ©pviseltette magÃ¡t a kÃ©pzÃ©sen. A CsalÃ¡di SzolgÃ¡latok OsztÃ¡lyÃ¡t
dr. Mihalec GÃ¡bor, azÂ EgÃ©szsÃ©gÃ¼gyi SzolgÃ¡latok OsztÃ¡lyÃ¡t dr.
Õsz-Farkas Ernõ Ã©s csapata, a GyermekszolgÃ¡latok OsztÃ¡lyÃ¡t Mihalec DÃ³ra
Ã©s meghÃ-vott elõadÃ³ja dr. Baracsi Katalin, az IfjÃºsÃ¡gi SzolgÃ¡latok
OsztÃ¡lyÃ¡t Csizmadia RÃ³bert, Kalocsai TamÃ¡s Ã©s PalotÃ¡s KristÃ³f, a
kincstÃ¡rat (pÃ©nztÃ¡rosok kÃ©pzÃ©se) dr. Zolyomi RenÃ¡ta Edit, HorvÃ¡th PÃ©ter
Ã©s Szõllõsi Ã•rpÃ¡d, a KommunikÃ¡ciÃ³s OsztÃ¡lyt Ã“csai TamÃ¡s, Kiss VirÃ¡g Ã©s
KÃ³ter ZoltÃ¡n, a SÃ¡fÃ¡rsÃ¡gi Ã©s a SzemÃ©lyes MissziÃ³szolgÃ¡latok OsztÃ¡lyÃ¡t
Hegyes-HorvÃ¡th GÃ©za, a Szombatiskolai OsztÃ¡lyt ZarkÃ¡nÃ© Teremy Krisztina,
az ADRÃ•-t pedig ZohÃ¡n TÃ¼nde kÃ©pviselte. A kÃ©pzÃ©sek interaktÃ-vak voltak,
ahol a testvÃ©rek is hozzÃ¡tehettÃ©k gondolataikat Ã©s vÃ©lemÃ©nyeiket.

A
kezdõ plenÃ¡ris elõadÃ¡son Ã“csai TamÃ¡s uniÃ³elnÃ¶k beszÃ¡molt az egyhÃ¡z
formÃ¡lÃ³dÃ³ stratÃ©giai terveirõl. Ennek formÃ¡lÃ¡sÃ¡ba szeretnÃ©nk bevonni a
gyÃ¼lekezetek vezetõit is. A stratÃ©gia arrÃ³l szÃ³l, hogy a biblikus
teolÃ³giai alapokra Ã©pÃ-tve, hogyan tudjuk elÃ©rni missziÃ³s cÃ©ljainkat.

A
zÃ¡rÃ³ Ã¡hÃ-tatban Csizmadia RÃ³bert uniÃ³titkÃ¡r biztatta a testvÃ©reket, hogy
kapcsolÃ³djanak be a missziÃ³ vÃ©gzÃ©sÃ©be, hiszen az adventista
egyhÃ¡zszervezet sajÃ¡tossÃ¡ga, hogy benne minden testvÃ©r kapott tekintÃ©lyt
Ã©s olyan feladatot, melyet csak õ lÃ¡that el szolgÃ¡lati helyÃ©n.

VÃ¡gyunk,
hogy szolgÃ¡latunk megerõsÃ¶djÃ¶n minden gyÃ¼lekezetben, Ã©s ez
hozzÃ¡jÃ¡ruljon JÃ©zus mielõbbi eljÃ¶vetelÃ©hez! Isten Ã¡ldÃ¡sÃ¡t kÃ-vÃ¡njuk
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minden testvÃ©r munkÃ¡jÃ¡ra!

Csizmadia RÃ³bert
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