Küldetésünk:
Felkészíteni az ifjúsági vezetőket az egész világon, a hatékony biblikus szolgálatra a
gyülekezeteken keresztül, és hirdetni az evangéliumot minden népnek.

HÍRLEVÉL - 2006/I
Az eltelt időszak a szolgálatunk életében sok munkával telt el. Jó látni, hogy a képzésben
résztvevő ifjúsági vezetők növekszenek ismeretben és szellemiekben is. Nagy megtiszteltetés,
hogy fiatal vezetők életébe és szolgálatába befektethetünk és látjuk ennek a gyümölcseit.
Az eltelt időszak eseménye
Vezetőképző iskola: Nagy örömünkre szolgál, hogy az
ősszel indult évfolyammal jó tempóban haladhatunk. Az
ifjúsági munkások nagyon lelkesek! Ennek az egyéves
programnak a keretén belül februárban egy teljes hétvégét
együtt töltöttünk a diákokkal. Külön öröm számunkra, hogy a
képzésbe már olyan vezetőket is sikerült bevonni, akik
korábban maguk is mint hallgatók vettek részt a
tanfolyamainkon.
Vezetőképző sorozat Romániában, Erdélyben: Erdélyben is
elindulhatott a képzési sorozatunk harmadik évfolyama. Mindig lelkes
és tanulni vágyó ifjúsági vezetőkkel lehettünk együtt ezeken az
alkalmakon. Májusban folytatjuk a képzést és találkozunk a képen
látható fiatal vezetőkkel.
Erdélyi szolgálat keresztény alapítványok és missziók felé: Elindult a szervezése egy
képzési sorozatnak, ami Romániában, Erdélyben valósul meg. Keresztény alapítványok és
missiós szervezetek vezetői számára a szervezetfejlesztési és finanszírozási kérdések
témakörében szervezünk tanfolyamokat. Ebben képzésben, nagy örömünkre stratégiai
partnerre találtunk a Romániai ROM-COM szervezetben. Velük együtt készítjük elő az első,
Nagyváradra tervezett alkalmat.
Ifjúsági hálózat: A Magyarországi Aliansz keretein belül és annak lehetőségeit felhasználva
egy ifjúsági hálózat kialakításába fogtunk. Első lépéseként a protestáns felekezetek országos
ifjúsági vezetőivel személyesen találkoztunk. Terveink szerint a közeljövőben az
együttműködés kialakítása, megerősítése több szinten is megvalósításra kerül.
2006 őszétől átalakítjuk a vezetőképző iskolát: Eddig a vezetőképző iskolánkban csak
ifjúsági munkásokat képeztünk. Ősztől azonban az iskola neve és tevékenységi köre is
megváltozik. Az új név: Dünamisz Bibliaiskola. A tevékenység pedig az eddigi vezetőképző
szak mellett egy lelkigondozói szak beindításával bővül. Az eltelt időszakban ennek az új
szaknak a tematikáját és feltételeit igyekeztünk kialakítani.
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Gyülekezeti szolgálat: Mindkét általunk vezetett gyülekezetplántálásban, nagy örömünkre,
Isten kézzel foghatóan munkálkodik. Ennek talán legkézzelfoghatóbb jele, hogy úgy
Keresztúron, mint Budaörsön bemerítésre készülhetünk.
Terveink a közeljövőben
Nemzeti Ifjúságvezető Konferencia: A Magyarországi YFC-vel együttműködve elindítottuk
egy 2006 novemberére tervezett Nemzeti Ifjúságvezető Konferencia szervezését. Az előttünk
álló időszakban azon dolgozunk, hogy ennek az alkalomnak minden szükséges előkészítő
tevékenységét elvégezhessük.
Könyvkiadás: A tavaly megjelentetett ifjúsági vezetőknek segítséget adó, vetélkedőket és
játékokat tartalmazó könyvünk után szeretnénk ebben az évben egy újabb könyvet kiadni.
Barry St.Clair: „Jézus kozpontú ifjúsági szolgálat” című ifjúságvezetőknek szóló kézikönyvét
a KIA-val közösen tervezzük megjelentetni. Ennek előkészítő munkáit most végezzük.
Erdélyi szolgálat keresztény alapítványok és missziók felé: A hamarosan sorra kerülő
Nagyváradi képzés eredményeit és tapasztalatait felhasználva szeretnénk ezt a programot
Erdély más területein is (Szilágyság, Székelyföld, stb.) megvalósítani.
Újra éled a DM (Dániel Mozgalom): Éveken át jól működött Magyarországon és a környező
országok magyar lakta területein a Dániel Mozgalom nevű
középiskolai evangélizációs program. Ennek keretein belül több
száz középiskolás hirdette az evangéliumot iskolájában. Sajnos az
elmúlt években ennek a szolgálatnak a finanszírozásával sok gond
adódott. Most azon dolgozunk, hogy megteremtsük a szükséges
feltételeket és új lendülettel haladjon a munka. Keresünk egy új
vezetőt is erre a területre.
-

Imakérések
Imádkozzunk, hogy Isten állítson be egy új vezetőt a középiskolai evangélizációs
szolgálatba.
Imádkozzunk, hogy megtaláljuk a szolgálathoz szükséges anyagi forrásokat.
Imádkozzunk, hogy a középiskolai evangélizációs szolgálat erősödjön meg.
Imádkozzunk, hogy még több jó kapcsolat alakuljon ki a gyülekezetekben szolgáló
ifjúsági vezetőkkel.

Köszönjük, hogy imádságaiddal és támogatásoddal Te is részes vagy szolgálatunknak!
Rabatin Gábor és Durkó István a Dünamisz Alapítvány vezetői
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