For å bringe oss
til Ham
O M R Å D E T E U R O PA

Visjon

“Oppfordre alle Guds barn på begge sider av sløret til å komme til sin Frelser, motta det hellige
tempels velsignelser, nyte varig glede og kvalifisere seg til evig liv.”
PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

Prioriteringer

Følger profeten
■ Inviterer en venn til nadverdsmøtet
■ Tar med en av mine forfedre til tempelet
■

Mål















Nyt velsignelsene ved daglig omvendelse.
Med bønnens hjelp søke anledninger til å yte omsorgstjeneste.
Invitere familie, slektninger og venner til nadverdsmøtet for å lære om Kristus.
Dele Kirkens budskap på Internett med familie og venner.
Være fullt engasjert i “Kom, følg med meg”, og med bønnens hjelp søke personlig
åpenbaring.
Styrke troen på Jesus Kristus ved nøye helligholdelse av sabbaten hjemme og i kirken.
Ha stor omsorg for nye og tilbakevendende medlemmer.
Være stadig oppmerksom på den oppvoksende generasjon.
Ha fokus i menighetsrådet på hvordan vi kan hjelpe medlemmer og venner å ha fremgang
enkeltvis og som familie på paktens sti.
Være verdig til å ha en tempelanbefaling.
Ta familienavn med til Herrens hus og hjelpe andre å gjøre det samme.
Gi ytterste prioritet til å forene og fullstendiggjøre familier på begge sider av sløret.

Indikatorer på fremgang
Lederne i menigheter og staver vil kunne måle fremgang ved å se på disse viktige
indikatorene fra kvartalsrapporten:


Omsorgsintervjuer



Medlemmer som har mottatt sin egen begavelse og som har en gyldig tempelanbefaling



Tilstedeværelse på nadverdsmøtet: i kirken og hjemme



Medlemmer som sendte inn forfedres navn for å motta tempelordinanser

Implementering
De konkrete handlingene medlemmer skulle gjøre for å hjelpe enkeltpersoner og familier til å
delta i frelsesverket er en viktig del av områdeplanen.
Ledere: Medlemmer av koordinasjons-, stavs- og menighetsråd skulle med bønnens hjelp
utvikle konkrete tiltak de vil gjøre for å oppnå områdets visjon, prioriteringer og mål. Ledere
oppfordres til med bønnens hjelp å vurdere bestemte navn på personer som de skal rette sin
oppmerksomhet mot.
Enkeltpersoner og familier: Enkeltpersoner og familier oppfordres til å skrive ned konkrete
målbare mål på et lite lommekort for å hjelpe dem å ha fokus på sin innsats på de tre
prioriteringene i områdeplanen i sitt eget liv.
Ansvar og oppfølging: Områdesyttier oppfordrer stavspresidentene til å utvikle meningsfylte
måter å gjennomføre områdeplanen på og stadig følge dem opp angående deres fremgang.
Stavspresidentene oppfordrer i sin tur biskopene til å arbeide med ledere i prestedømmet
og organisasjonene for å utvikle måter å gjennomføre områdeplanen på, og følge opp og
oppmuntre dem.

For ytterligere ressurser gå til
no.jesukristikirke.org/omradeplan
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