
  5. hírlevél

WOW nyári tábori beszámoló!  
Ezen a nyáron örömmel 
rendeztük meg a har-
madik nyári táborunkat. 
Az idéni tábor 
témája: ,,WOW pillana-
tok Jézus Krisztus 
életében.”  
Lehetőségünk volt 
megosztani a gyerekekkel 
a Jézusról szóló 
történeteket, ahogy itt járt 
a földön és sokak életét megérintette. Csodálatos lehetőség 
volt megosztani az Isten szeretetéről szóló evangéliumot, ah-
ogy Isten elküldte az Ő Fiát, Aki meghalt értünk, feltámadt és 
él! A hét folyamán a gyerekek részt vehettek csoport játékok-
ban, tanultak új énekeket, és többet megtudhattak Jézusról. 
Minden gyereknek volt lehetősége ebédet is kapni. 

 Valóban WOW volt látni, hogy kb. 70 gerek vesz részt, a leg-
nagyobb csoport, amit eddig láttunk. Szerencsére egy 
csodálatos csapatunk volt, önkéntesek Romániából és Mag-
yarországról. Hálásak vagyunk a kemény munkáért és a ru-
galmasságért, hiszen az időjárás és a hely sokszor kihívást je-
lentett. Nézd meg a WOW videónkat a weboldalunkon!
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 Egy új félév kezdete! 

Egy hosszú, forró nyár után 
itt az ideje viszamenni az 
iskolába. Minden évben 
szeretnénk segíteni a 
gyerekeknek felkészülni az 
iskolára. Az idén sikerült 
diákjainknak egy kézzel 
készített tolltartót adnunk, 
amelyet a Magyarországon élő 
iskolások készítettek. Egy 
projekten belül megtanulták 
megvarrni és elkészíteni saját 

tolltartójukat, készen az 
Örömhír Klubbos 
gyerekeknek.
 
Ebben a hónapban 
elkezdődött az Örömhír Klub 
és már izgatottan várjuk, hogy 
Isten mit tartogat számunkra 
az idén. E hónapi igeversünk 
a következő: ,,Mert azért jött 
az Emberfia, hogy megkeresse 
és megtartsa, ami elveszett.” 
Lukács 19:10. Milyen 
csodálatos ez az üzenet, amit 
megoszthatunk a gyerekekkel.
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 ,,Nagy az ÚR és igen dicsérendő, nagysága felfoghatatlan.” Zsoltárok 
145:3 
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Tinik Tanácsadása Program, ,,Drága Kegyelem” 
Miközben a munka a tinikkel továbbra is fejlődik, csodálatosan meg vagyunk áldva a velük való kapc-
solattal és a lehetőséggel, hogy jobban megismerhessük ezeket a szép lányokat. Minden héten a tini 
lányok együtt dolgoznak Veroval, új módszereket tanulnak és nagyon szép dolgokat készítenek, ame-
lyeket vásárokban és konferenciákon eladhatnak Romániában és Magyarországon is. Arra is lehetőség 
adódik, hogy kinyissák Isten Igéjét és meghallgassák, hogy Isten mit üzen nekik. Mindegyik fiatal lány 
egyedi és úgy döntöttünk, hogy elnevezzük ezt a csoportot ,,Drága Kegyelem” időnek. Az ok nagyon 
egyszerű – hisszük, hogy minden egyes lány drága Isten szemében és tudjuk, hogy Isten egy kegyelmes 
Isten, Aki szereti őket úgy, ahogy vannak. Nagyon tehetségesek és bár sokuknak 
kihívásokkal teli élete van, Isten megmutatja, hogy valóban mennyire értékesek az 
Ő számára.

,,Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz.” 2 Korinthus 12:9

A Drága Kegyelem csapat már el is kezdett kéz-
imunkázni, hiszen számos esemény következik, 
ahol majd eladhatják termékeiket. A lányok rend-
kívül odaadóak a munkájukban és órákat töltenek 
az elkészítéssel. Ha van bármilyen ötleted, hogy hogyan fejlődhet-
nének ebben a munkában, kérünk tudasd velünk.

         Legújabb BBCH követünk, Szabó Hilda  
A munka, amelyet végzünk nem valósulhatna meg ima és gyakorlati támogatás nélkül. Nagy öröm volt 
hallani, hogy barátunk, Hilda, félmaratont szeretne futni és minden adományt a BBCH-nek szán. Úgy 

döntöttünk, készítünk egy interjút vele és megkérdezzük, 
hogy miért teszi ezt!

Beszélj egy kicsit magadról: A nevem Hilda, Magyarországról 
jövök, de Erdélyben születtem. 4 éves voltam, amikor Mag-
yarországra költöztünk, egy szép kis városban nőttem fel 
Budapesthez közel, Gödöllőn. Van egy nővérem és egy öc-
sém. Két éve összeházasodtam egy jóképű, törődő és vicces 
férfival, és most Budapesten élünk. Személyzeti osztályon 
dolgozom, interjúkat készítek és alkalmazottakat segítek, 

ahogy tudok. 

Mi motivált arra, hogy félmaratont fuss a BBCH-ért?: Sohasem futottam félmaratont, még közel sem 
ekkora távot, de elhatároztam, hogy az idén, miközben 30 éves leszek, le akarom futni, vagy legalábbis 
megpróbálom. Az egyetlen mód, ahogy elképzeltem, hogy le tudom futni, az az, hogyha van egy okom. 
Láttam Lyndsey munkáját a BBCH-el és mindig olyan inspiráló volt már az is, ahogyan beszélt a gy-
erekekről, a táborokról és ahogy Isten különböző módon megáldja őket. Úgyhogy biztos voltam 
benne, hogy a BBCH-ért fogok futni és reméltem, hogy összegyűjtök egy kis pénzt, és így része 
lehetek én is ennek a csodás munkának.
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Melyik a kedvenc igeversed és miért?: Más és más kedvenc igeverseim vannak az élethelyzetemtől füg-
gően. De mostanában az egyik kedvencem az 1János 4:18-19:

,,A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki 
pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket.”

Úgy gondolom, hogy ez az igevers elmond mindent, arról, hogy a félelem hogyan zárhat el minket az 
igazi szeretettől, és hogy mit is jelent az igazi szeretet.

Köszönjük Hilda, hogy megosztottad velünk a történeted!

Személyes megjegyzés... 

Nem tudnánk végezni a munkát Isten gyermekeinek az imái nélkül. Úgyhogy itt egy 
pár imatéma kettőnktől:

Vero hálás a nyári vakációért és a családjával együtt töltött időért. Imára van szüksége, 
hogy találja meg az egyensúlyt a BBCH munka és a családi szerep között. Szüksége van 
továbbá bölcsességre ebben a munkában, hogy tudja a legjobb utat előre, legyen 
türelme és szeretete a gyerekek, tinik iránt és az anyukákkal is haladjon a munka. 
Lehetősége van megmutatni, hogyan tegyék el a zöldségeket télire és hogyan keszít-
senek tápláló ételeket. Imádkozz, hogy legyen lehetősége beszélni Jézusról, amikor 
együtt van az anyukákkal. 

Lyndsey hálás a családdal együtt töltött időért ezen a nyáron, miután az édesapja meghalt júniusban. 
Bár nehéz időszak volt, hálás azokért az emberekért, akik imádkoztak értük és időt szántak arra, hogy 
felkeressék az édesanyját. Arra kér, hogy imádkozz az édesanyjáért, aki egy új időszakot kezd az 
életéből.

Lyndsey elkezdte a mesterijét Nemzetközi Oktatásból (2 év rész idő, Kings College London) és sz-
eretné, ha ez egy gyümölcsöző időszak lenne, hiszen szeretné fejleszteni a munkáját az oktatásban. 
Szüksége van bölcsességre, hogy sikerüljön beosztania idejét a munkára, tanulásra, BBCH-re és az ot-
thoni életre is, hiszen ezek három különböző országban valósulnak meg!

Hálásak vagyunk, hogy egy kis időt tölthettünk együtt egy 
családi esküvőn ebben a hónapban és izgatottan várjuk, 
hogy megosszuk terveinket a BBCH házzal és más fe-
jlesztésekkel kapcsolatban. Kövess minket a Facebookon 
és nézd meg a weboldalunkat is a részletekért.

Lépj kapcsolatba velünk a: changinghearts2015@gmail.com 
címen, vagy a weboldalunkon:

 www.buildingbridgeschanginghearts.com
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