TERÜLETI FF-KONFERENCIÁK
Alapelvek
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CÉL
A ﬁatal felnőttek terület által támogatott konferenciái
összehozzák a ﬁatal felnőtteket (FF) mint „polgártársai[t]
a szenteknek” (Efézusbeliek 2:19). Bizonyságot építenek,
megerősítik az egyéneket, valamint elősegítik az egységet
és személyes fejlődést. A konferenciák segítenek
megerősíteni a ﬁatal felnőtteket azáltal, hogy az
összetartozás és a kölcsönös támogatás érzését adják
nekik. Segítenek nekik érezni, hogy kapcsolatban állnak
egymással.
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Ezek elősegítik a kinyilatkoztatást, ösztönzik az
ötletességet, valamint növelik érzékenységedet a saját
területed szükségletei iránt.

Kérdések:

Hogyan fogja ez a konferencia közelebb hozni a ﬁatal
felnőtteket Krisztushoz?

A SZABADÍTÁS ÉS A
FELMAGASZTOSULÁS MUNKÁJA

Hogyan fogja egyesíteni a felnövekvő nemzedéket, és segíteni
Izrael egybegyűjtését?

A terület által támogatott FF-konferenciák a szabadítás
és a felmagasztosulás munkájára összpontosítanak,
valamint Nelson elnök meghívására Izráel
egybegyűjtésére. Segítenek egyesíteni a ﬁatal felnőtteket
hitben és célban, amikor az istenileg kijelölt feladatokra
összpontosítanak:

Hogyan járul hozzá egy lelkileg ellenállóképes felnövekvő
nemzedékhez Európában?

Megélni Jézus Krisztus evangéliumát.

Hogyan tud a konferencia programja megfelelni a
területeteken élő ﬁatal felnőttek szükségleteinek?
Milyen pozitív hatással lehet ez a konferencia a helyi
közösségre?
Milyen módon tudtok együttműködni a szélesebb közösség
tagjaival?

Törődni a rászorulókkal.

Mindenkit hívni, hogy fogadja be az evangéliumot.
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A Területi Elnökség előzetes jóváhagyása szükséges a
terület által támogatott összes FF-konferenciához (lásd
„Kérelem FF-tevékenység jóváhagyására“). A kérelmeket
az illetékes területi hetvenesnek kell benyújtania.

A családokat az örökkévalóságra egyesíteni.
A ﬁatal felnőttek olyan – terület által támogatott –
konferenciákat terveznek, melyek segítenek mindenkinek
Krisztushoz jönni, és segíteni Isten szabadításra és
felmagasztosulásra irányuló munkáját. Annak biztosítása,
hogy a konferencia egy vagy több ilyen, Isten által kijelölt
feladatra összpontosítson, segít a résztvevőknek
megerősíteni a személyes kapcsolatukat Jézus Krisztussal és egymással, szent szövetségeket kötni és betartani
azokat, szolgálattételt nyújtani egymásnak, valamint
szolgálni a szükséget szenvedőket.
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ELKONDOLKODTATÓ KÉRDÉSEK
Imádságosan gondoljátok át a következő kérdéseket,
amelyeknek iránymutatásként kell szolgálniuk a
konferencia megrendezésének minden szakaszában.

TERÜLETI ELNÖKSÉGI JÓVÁHAGYÁS
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A TERÜLETI FINANSZÍROZÁS
ELOSZTÁSA
A terület által támogatott konferenciák szervezéséhez a
részvételi díjat és a szervező cövek/cövekek hozzájárulásait területi forrásból egészítik ki. Ez lehetővé teszi a
szervező ﬁatal felnőttek számára, hogy megfelelő
helyszínt és szállást biztosítsanak, és ahol szükséges,
segítheti a nagy távolságokra utazó egyéneket vagy
csoportokat. A területi támogatási kérelmeket a
rendelkezésre álló költségvetés alapján bírálják el. Ha
jóváhagyják, ezek az események a Területi Elnökség és a
kijelölt területi hetvenes irányítása alatt állnak.

www.risinggeneurope.org
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SZEREPEK ÉS FELADATOK

6.6 További támogatás
További támogatókat jelölhetnek ki a konferenciaszervező
bizottságba a konferencia szükségletei szerint. Támogatást
nyújthatnak a főtanács tagjai, a cöveki Segítőegylet
elnöksége, az Ifjúsági és Felsőfokú Hitoktatási (IFH)
koordinátorok, az emberbaráti, felekezetközi vagy helyi
közösségi képviselők, a teljes idejű misszionáriusok és
mások.

6.1 Területi Elnökség
A Területi Elnökség papsági irányítást biztosít a terület
által támogatott FF-konferenciákhoz.
6.2 Kijelölt területi hetvenes
A kijelölt területi hetvenes beazonosítja, elhívja és elválasztja
az FF-konferencia koordinátorait, papsági iránymutatást nyújt
a konferenciaszervező bizottságnak és a szervező papsági
vezetőknek, ellátogat a kijelölt konferenciára, és támogatja a
szervezőbizottságot.
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Kérjük, gondosan tanulmányozd és kövesd az Általános
kézikönyv 20. szakaszát. A konferencia nyitott minden
ﬁatal felnőtt számára – akár egyháztag, akár nem –, aki
hajlandó az egyházi normák szerint élni a konferencia
ideje alatt.
Mindenkinek éreznie kell, hogy szívesen látják.

6.3 Fiatalfelnőttkonferencia-koordinátorok
Az FF-konferencia koordinátorai a területi hetvenes által
elhívott egy-egy ﬁatal felnőtt nővér és ﬁvér, akik vezetik a
konferencia tervezését, szervezését és levezetését.
Emellett gondoskodnak a konferencia utáni jelentés
benyújtásáról.
6.4 Konferenciaszervező bizottság
A konferenciaszervező bizottságot a FF-konferencia
koordinátorai vezetik a programnak helyet adó cövek
elnöksége egyik tagjának irányítása alatt. Fiatal felnőtteket
jelölnek ki segédkoordinátoroknak, akik a konferencia
egyes kulcsfontosságú területeiért felelnek, például:
költségvetés, egészség és biztonság, regisztráció,
szolgáltatások és tevékenységek, étkezés, marketing és
kommunikáció, valamint helyszín. A konferenciaszervező
bizottság pontos felépítését a konferencia célja és a helyi
körülmények fogják meghatározni.

ELJÁRÁSRENDEK ÉS IRÁNYELVEK
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A KONFERENCIA PROGRAMJA
A konferenciaszervező bizottság és a kijelölt területi
hetvenes imádságosan gondolkozzon el a 3. szakaszon a
konferencia programjának kidolgozása közben.
Visszajelzéseik alapján a ﬁatal felnőttek ezt szeretik egy
konferenciában:
Krisztusra összpontosít, és napi lelki élményeket ad.
Lelkesítő beszélőket és tanítókat biztosít.
Lehetőséget biztosít a találkozásra egy általános
felhatalmazottal vagy kijelölt területi hetvenessel és a
feleségével.
Rugalmas és illeszkedik a megrendezés helyszínéhez.
Jól megtervezett szolgálati lehetőségek köré épül,
amelyek valódi hatással vannak a helyi közösségre.

6.5 Konferenciát támogató házaspár
A területi hetvenes kijelöl egy konferenciát támogató
házaspárt miután beszélt az FF-konferencia koordinátoraival és a konferenciának helyet adó cövek
elnökségének tagjával. E házaspár szerepe és feladatai
az FF-konferencia koordinátorainak irányítása alá fognak
esni. Részt fognak venni a teljes konferencián, hogy
segítséget nyújtsanak, ahol szükséges.

Változatos, kiváló minőségű foglalkozásokat kínál a
tágabb közösség szakértőivel és felekezetközi
beszélőivel.
Lehetőségeket biztosít új érdeklődési körök megismerésére és tehetségek fejlesztésére.
A tervezett tevékenységek között elegendő szabadidőt
biztosít a ﬁatal felnőttek számára a pihenésre és
kapcsolatok kialakítására.

www.risinggeneurope.org
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FIATAL FELNŐTTEK MEGHÍVÁSA A
KONFERENCIÁRA
Az adott régióban minden ﬁatal felnőttet meg kell hívni a
terület által támogatott FF-konferenciájukra. Az FF-konferencia koordinátorai és a szervezőbizottság a
cövekelnökökkel és az IFH-koordinátorokkal együttműködve minden ﬁatal felnőttet meghívnak, különösen a
kevésbé tevékenyeket és a nem egyháztag barátokat. A
jelentkezés során előnyben kell részesíteni a kijelölt
országokból vagy a részt vevő egyeztető tanácsok
területéről érkező ﬁatal felnőtteket. A létszámkorlát
függvényében további résztvevők is meghívhatók más
területekről. A ﬁatal felnőttek megkeresésekor
imádságosan fontoljátok meg a következőket:
Hogyan hívjuk meg szeretettel egyenként a ﬁatal
felnőtteket?

JAVASOLT IDŐREND

Hónapok száma
24 hónap

A cövek megbízást kap a ﬁatal felnőttek terület által
támogatott egyik konferenciájának megrendezésére.

20 hónap

Elhívják a ﬁatal felnőttek konferenciájának
koordinátorait és a konferenciát támogató
házaspárt, akik áttekintik a terület által támogatott
FF-konferencia irányelveit.

18 hónap

Elhívják a konferenciaszervező bizottság tagjait, akik
a kijelölt területi hetvenes vagy vezető irányítása
alatt elkezdenek találkozni.

Miként használhatjuk ötletesen és hatásosan a
technikát?

A konferenciaszervező bizottság képzést kap a ﬁatal
felnőttek területi tanácsadó házaspárjától.

Hogyan érjük el azokat, akik jelenleg nem tevékenyek az
egyházban?
Hogyan lesz a konferencia befogadó azok számára, akik
nem a mi hitünkön vannak? Hogyan fogjuk elérni és
meghívni őket?
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16 hónap

A konferencia helyszínének meghatározása.

14 hónap

A „Kérelem FF-tevékenység jóváhagyására“
nyomtatvány kitöltése és benyújtása a területi
elnökségnek.

KONFERENCIA UTÁNI JELENTÉS

A számlák benyújtásának megkezdése a
helyszín/szállás lefoglalása érdekében.

Az FF-konferencia koordinátorai egy konferencia utáni
jelentést fognak benyújtani a Területi Elnökségnek.
A jelentésben szerepeljenek a következők:
A konferencia rövid áttekintése, beleértve fényképeket,
programtervet, órákat, előadókat, szolgálatot stb.

0–12 hónap

0–6 hónap

A konferencián szerzett felemelő élmények.
Visszajelzés: Mi ment jól? Mit csinálnánk másképp?
(Vedd ﬁgyelembe a 3. szakaszt)
Statisztikák (az egyháztagok és a nem egyháztag barátok
száma, a résztvevők földrajzi megoszlása cövek vagy
kerület szerint).
Pénzügyi jelentés, beleértve a részvételi díjat, költségvetést stb.

Teendő

1 hónapon belül

A szervezőbizottság rendszeresen ülésezik a
konferencia megtervezésére.
A számlák elküldése az Európa Terület
Általános Könyvelőirodájának.
Konferencia utáni jelentés küldése a Területi
Elnökségnek.

