
Üdvözlünk az elsö hírlevelünkön! 

Ahogy a BBCH munkája egyre növekszik, szeretnénk veled 
megosztani néhány dolgot, ami Makfalván, Romániában 
történik. De először hadd mutatkozzunk be: Szőcs Veronica 
(RO) és Lyndsey Marcu (NI). Pár évvel ezelőtt találkoztunk és 
mindketten rájöttünk arra, 
hogy mennyire szeretjük 
Istent megosztani a roma 
közösséggel. Amíg Lyndsey 
Románia több részén is 
szolgált roma fiatalok között, 
addig Vero azzal 
foglalkozott, hogy 
megismerje a helybéli roma 
gyerekeket falujában, Makfalván, ahol a családjával él. Szerettük 
volna megosztani Isten szeretetét minél több ilyen gyerekkel és 
hónapokon át tartó imádság után megalakult a BBCH. 

Ha többet szeretnél megtudni, keress rá a honlapunkra vagy 
vedd fel velünk a kapcsolatot a következő címen: 
changinghearts2015@gmail.com 
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BBCH Honlapja 

Izgatottan indítjuk el az új 
honlapunkat, ahol többet 
megtudhatsz a projektjeinkről, 
megtekinthetsz videókat és 
megtudhatod hogyan 
segíthetsz nekünk a 
szolgálatban. 

Kérlek keress rá: 

www.buildingbridgeschanging
hearts.com  

A honlapunk jelenleg angol 
nyelven érhető el, de 
szeretnénk magyarul is 
elindítani a következő 
hónapokban. Ugyhogy kérlek 
böngészd! 

A MI ISTENÜNK TUDJA A 
LEGJOBBAN 

Szeretünk az alábbi igeverseken 
elmélkedni, miközben kutatjuk az 
Ő akaratát: 

’’Minden utadon őrá gondolj, 
akkor ő igazgatni fogja útjaidat.’’ 
Példabeszédek 3:6 

A mi Istenünk egy csodálatos Isten 
és hogyha alárendeljük a mi 
életünket Neki akkor Ő egy jobb 
utat mutat nekünk. Ez sokszor egy 
nehezen járható út de a végén 
kapott áldások miatt megéri! 

Building Bridges Changing Hearts 
HÍRLEVÉL  

’’...’Bárcsak valóban megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, és kezed velem lenne, és 
megoltalmaznál minden veszedelemtől, hogy ne érjen fájdalom.’ És megadta neki Isten, ami kért.’’ 

1Krónikák 4:10 

Robot tábor,Július 2016



Amióta megkezdtük a heti Örömhírklubot, azt láttuk, hogy a 
gyerekek száma növekszik és a saját területre való igény 
nyilvánvaló lett. Végül felmerült a lehetőség egy ház 
megvételére, amely egy csendes utca végén található, ami 
közel van a roma gyerekeinkhez és egy új roma közösséghez is, 
akikkel szeretnénk dolgozni. Isten csodálatosan megáldott, 
hiszen egy szponzor felajánlotta, hogy megveszi a házat, így 
kielégült ez a szükséglet is. Szeretnénk az új otthont a heti 
gyerekklub és a fiatalok tanácsadása programunk folytatására 
felhasználni, valamint egy iskola-utáni program és egy 
szakértelem alapú tanulási program központjaként üzemeltetni 
az otthont roma családok részére. Ugyanakkor szeretnénk 
szállást nyújtani azoknak az önkénteseknek is, akik szeretnének 
csatlakozni ehhez a munkához. Kérünk imádkozz ezért az 
épületért, hogy Isten dicsőségére legyen felhasználva. 
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A Fiatalok Tanácsadása 
Programunk 

Szeretnénk megosztani veletek 
néhány tudnivalót csodálatos 
fiataljainkról és kihívásaikról, 
amelyekkel szembesülnek. Reméljük, 
hogy meghallgatod az ő 
történeteiket és imádkozol értük.  

Miközben az Örömhír klubunk nőtt, 
rájöttünk, hogy a nagy korkülönbség 
egy igazi kihívást jelent. Szerettük 
volna, ha a kisebb gyerekeink 
egyszerű módon többet megértenek 
Istenről, de ugyanakkor szerettük 
volna elérni és támogatni idősebb 
testvéreiket is. Ezért úgy döntöttünk, 
hogy elkezdünk egy tanácsadási 
programot a fiatalok számára, ahol 

elkezdtünk beszélgetni velük Istenről 
és egy közvetlen módon is 
megismerhettük őket. Szeretünk 
együtt sütni, együtt kézimunkázni és 
még azt is megmutatni, hogyan kell 
megfelelően kisminkelni magunkat. 
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy 
meghallgassuk történeteiket, mivel 
nehéz az élet nekik. Sokan közülük 
egyedül vannak otthon és vigyáznak 
kisebb testvéreikre, miközben szüleik 
külföldön dolgoznak. Ez azt jelenti, 
hogy ők főznek, takarítanak, 
megpróbálnak iskolába járni, bár ez 
sokszor túl nehéznek bizonyul és 
sokan közülük otthagyják az iskolát 
14 éves korukban. 

Kérünk imádkozz ezekért a lányokért 
és azért a vágyukért, hogy nekik is 
egy sikeres életük legyen. 

BBCH Ház

Új Rroma Közösség


