
Nézd ezeket az édes arcokat! 

Karácsonyi program, 2017 december!  

Milyen öröm látni azokat a mosolygós arcokat. Egy csodálatos alkalom volt 
megünnepelni azt a sok áldást, amit megtapasztalhattunk. Élvezhettük a nyári tábort 
az új épületünkben a sok résztvevő gyermekkel. 2017-ben elindult az új Ukulele 
zenekarunk, új tagok vesznek részt ebben a szolgálatban, több önkéntes látogatott 
meg és sok más izgalmas esemény. Mindegyik gyerekünk izgatottan osztotta meg a 
Jézus születéséről szóló történetet családjukkal, akik csodálva hallgatták őket. Egy 
videót is megosztottunk, amely a sok kalandról számolt be az eltelt év alatt, ezután 
ajándékokat osztogattunk egy német gyülekezetnek köszönhetően, akik 
felajánlották, hogy szeretet csomagot készítenek minden gyereknek.                     
Mi az értéke a Jó Hír Klubunknak? 
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,,Mily szépek a jó hírt hirdetőknek lábai!” Róma 10:15  
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Jegyezd meg a 
dátumot! 

A BBCH Jó Hír 
Tábor 2018, hétfő 
július 9 – péntek 

július 13 között lesz 
megtartva. Ha 

szeretnél 
önkénteskedni, 
akkor szívesen 
hallunk felőled. 

Vannak 
gyerekkönyveid, 
amiket már nem 

használsz? 
Szeretnénk egy kis 

könyvtárat 
létrehozni, amit a 

gyerekekkel 
használnánk. 

Magyar, román és 
angol nyelvű 

könyvek 
érdekelnének. Lépj 
kapcsolatba velünk 
több információért.  

KRISZTUS 
SZERETETÉNEK A 

MEGOSZTÁSA 

1
FONTOS ÉLET 

TAPASZTALATOK 
TANULÁSA

2
EGYEDISÉGÜNK 

ÜNNEPLÉSE 
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DRÁGA KEGYELEM CSOPORT FRISSÍTÉS 
A Drága Kegyelem csoport folyamatosan fejlődik 
tehetségben és egy különleges közösségnek 
örvendhetnek, miközben tanulnak. A karácsony előtti 
hetekben a lányok eladásra szánt termékek 
elkészítésével voltak foglalatosak. Lehetőségük volt 
jegyzetfüzeteket, plüss játékokat, karácsonyi díszeket és 
még sok más kelléket készíteni.  

Novemberben Maria és Fraser Hodges látogatott 
Makfalvára, hogy egy új varrógépet hozzanak (amely 
Maria által készített termékek eladásából let vásárolva). 
Sajnos Maria nem találkozhatott a Drága Kegyelem csoporttal, de sok anyagot és jó tippet hagyott hátra 
Veronak.  

Sok hét kézimunka után a Drága Kegyelem csoport el tudta adni kemény munkájának gyümölcsét a helyi 
karácsonyi vásárban.  Az elkészített termékekre pozitív visszajelzéseket kaptak, amely újból rámutatott arra, 
hogy a lányok munkája értékelve van. Sokan a lányaink közül otthagyják az iskolát 14 éves korukig és nem 
mennek tovább középiskolába, családi kötelezettség miatt. Viszont mi meg szeretnénk mutatni nekik, hogy 
sikeresek lehetnek.  

Más kellékeket, amelyeket a Drága Kegyelem csoport készített, eladtunk a Brit Nemzetközi Iskola karácsonyi 
vásárán. Sokan meglátogatták a standot és lenyűgözte őket a sok szép kellék. Néhány tanító felajánlotta, hogy 
különleges csomagot készít a Drága Kegyelem csoport tagjainak, mivel megérdemelték ezt a kemény 
munkájukért. A csomagok piperecikkekkel, ékszerekkel és más termékekkel voltak tele. Vero arra is használta 
ezeket a csomagokat, hogy megtanítsa a lányoknak, hogy hogyan törődhetnek magukkal.  

Kérünk imádkozz Veroért és Debiért, hogy szoros kapcsolatot alakítsanak ki a lányokkal. Vero szeretne 
egy Biblia órát elkezdeni, amely megtanítaná arra a lányokat, hogy miről is szól a Biblia és hogy 
megértsék, hogy ki is Isten valójában. ,,Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, 
mert maga az ÚR, a te Istened megy veled. Nem marad el tőled, és nem hagy el téged. “(5Móz 31:6). 

 2

TÉLI KIADÁS  6.HÍRLEVÉL 

AZ ELSŐ UKULELE ZENEKAR MAKFALVÁN 
Abban a kiváltságban volt részünk, hogy a Budapesti Brit Nemzetközi 
Iskola megajándékozott egy Ukulele készlettel. Azonban senki sem tudta 
megtanítani a gyerekeket a csapatunkból. Ígyhát imádkoztunk azért, 
hogy jöjjön valaki és mutassa meg nekünk. Megáldattunk Anna 
Fartushnaval (Ukrajnából), aki megtanította az idősebb gyerekeket 
néhány alap akkordra, amelyek segítségével már néhány ismert éneket 
el tudtak játszani. 

 Miután Anna elment, Szőcs Debi vette át az irányítást és azóta is 
rendszeresen próbálnak a gyerekekkel. Már játszodtak is a karácsonyi 
előadásunkon és izgatottan várjuk, hogy többet halljunk felőlük! 



Ha szeretnél többet hallani a Building Bridges Changing Hearts munkájáról, akkor kérünk 
lépj kapcsolatba velünk Facebookon keresztül, vagy a weboldalunkon 

www.buildingbridgeschanginghearts.com, vagy az e-mailen: 
changinghearts2015@gmail.com 

A Building Bridges Changing Hearts partnerségben van a helyi magyar gyülekezettel 
Makfalván. Kérünk lépj kapcsolatba Szőcs Leventével, ha szeretnél megtudni többet a 

munkájukról.
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NYITOTT AJTÓK TANÍTÓI FELKÉSZÍTŐRE  

A BBCH mindig keres módot arra, hogy együtt működjön 
Makfalva községével. Az újabb lehetőség egy tanítói 
felkészítőre a helyi tanítók között is egy ilyen 
imameghallgatás volt. A helyi igazgatónő megadta 
számunkra a csodálatos lehetőséget, hogy meglátogassuk 
az általános iskolát Makfalván és a környező helységekben. 
Ez egy valódi ráébredés volt számunkra, hiszen sok 
zárkózott helyen kihívást jelenthet a tanítás, viszont a tanítók 
odaadása lelkesítő volt. A reggeli iskolalátogatások után, a 
tanítókat meghívtuk egy felkészítőre, amely a megbeszélés 
és a körbeszélgetés értékéről szólt. A beszélgetések 
élénkek voltak és egy fantasztikus lehetőség volt arra, hogy 
építsük a kapcsolatot a helyi közösséggel. 

Egy interjú Szőcs Debivel 

Debi nemrég költözött Szilágynagyfaluból Makfalvára, ugyanis 
szeptemberben ment férjhez. Úgy gondoltuk, hogy szeretnénk kicsit jobban 
megismerni, hiszen aktívan részt vesz a BBCH céljainak az elérésében. 

Mi tetszik a BBCH-ben? Szeretek a gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy 
szerettem volna a Jó Hír Klubban segíteni. Most az új énekek tanításáért 
vagyok felelős. 

Mi mással szeretsz foglalkozni? Jelenleg 8 gyereket tanítok Ukulelezni és 
igazi szenvedélyem és szeretetem van ez a munka iránt.Mik a terveid a 
karriereddel? Szeretnék fordásznő lenni. Jelenleg Marosvásárhelyen tanulok, 
hogy fodrásznő lehessek.  

Miért szeretnéd, hogy imádkozzunk? Szeretném, ha imádkoznátok ezért a 
csodálatos munkáért a BBCH gyerekekkel és értem, hogy legyek egy jó példa 
Makfalván. 

http://www.buildingbridgeschanginghearts.com
mailto:changinghearts2015@gmail.com

