TÁRGY: Korhatárral kapcsolatos kérdések
Kedves Testvérünk!
A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó már nevében is hordozza célcsoportját:
kamaszoknak és fiatal felnőtteknek szóló rendezvény. Ezért a 14 évnél idősebb és 35 évnél
fiatalabb korosztályt várjuk idén is.
Ifjúsági találkozó
A Csillagpont egy ifjúsági missziós találkozó: célunk, hogy a középiskolások és az
egyetemista korosztály találkozzon az evangéliummal. Ezért a Találkozó lelki üzenetét,
kulturális programjait és a helyszíni infrastruktúrát is a fiatalok igényeihez igazítottuk.
Azon dolgozunk, hogy a résztvevők minden Csillagponton valóban Istennel és a saját
korosztályukkal találkozzanak, legyen ez a fesztivál egyfajta kapu az egyházba.
Az első, 2003-as Találkozó óta egy generáció már felnőtt, családot alapított, de a
Csillagponthoz hűséges maradt. Hálásak vagyunk ezért a hűségért, de sajnos nem tudunk
egyforma hangsúlyt fektetni az ő megváltozott élethelyzetükre és a fiatalok igényeire is.
Ezért döntött úgy egyházunk Zsinata 2014-ben, hogy a Csillagpontra a 14-35 év közötti (a
Találkozó kezdő napjáig 14. életévüket betöltött, de 36. életévüket be nem töltött)
fiatalokat hívjuk. Hűséges családosainkat szeretettel várjuk szervezőcsapatunkba!
Önkéntesek szervezik
A Csillagpont különlegessége, hogy 90 %-ban önkéntes fiatalok szervezik. Több ezer
résztvevő számára igyekeznek biztosítani a tartalmas és lelkileg feltöltő, gondtalan,
biztonságos részvétel lehetőségét. Jelentős részük tanulmányai és/vagy napi nyolc órás
munkaviszonya mellett végzi ezt a szolgálatot.
Az, hogy mindenkit megszólító, tartalmas lelki és kulturális programok várják a fiatalokat
– mégpedig a jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetben –, nagymértékű odaadást
kíván önkénteseinktől. Célunk, hogy örömteli szolgálatot végezzenek és ők is élvezhessék
a találkozót, nem szeretnénk senkit túlterhelni. Ezért is tudjuk a jelenlegi emberi
erőforrásainkkal csak a 14 és 35 év közötti korosztály számára megszervezni a
Csillagpontot.

A szolgálók kivételek
Ez alól természetesen kivételt képeznek a szervezők, az önkéntesek, az előadók és a
meghívott vendégek. Az ő gyermekeik számára biztosítunk gyermekmegőrzést is, hálánk
jeléül, hogy kiveszik a részüket a Találkozó megvalósításából. Fogadjuk továbbá azokat a
35 év feletti ifivezetőket és lelkészeket, akik ifjúsági csoportjukat kísérik vagy ezen felül
vállalták, hogy vezetik is a kiscsoportos beszélgetéseiket.
Ezen kívül azonban sajnos nem áll módunkban kivételt tenni, mert az a keretek
elmosódásával járna. Köszönjük a megértést! Bízunk benne, hogy egyházunk hamarosan
megtalálja a módját, miképp biztosíthat találkozási lehetőséget szélesebb korosztály, több
generáció számára is.
Minden 14 és 35 év közötti fiatalt szeretettel várunk idén is a Csillagpontra!
Áldáskívánással:

A Csillagpont szervezői

