Văzînd în jur atîta durere, nefericire, nedreptate, mai ales față de copii, nu poti sta nepasator! Simți
nevoia să faci acel ceva, care să poată schimba lumea cît de puțin...
Dar cum? De unde să începi?
Te rogi, cauți din răsputeri și găsești căi pe care ți le descoperă Dumnezeu, vezi
soluții, începi să faci ceva! Și iată, ești în lucrarea cu copiii din familii socialvulnerabile la Centru de Zi! Răspîndirea Cuvîntului lui Dumnezeu duce la
schimbarea vieții copiilor, familiilor lor, întregii comunități!
Dar cum să faci lucrarea mai eficient, calitativ, să aibă impact mai
mare?

TPCM are soluția!
Instruirea continuă pentru lucrătorii centrelor de zi!
Acesta a fost evenimentul de bază al lunii mai în cadrul organizației TPCM. Instruirile de acest tip se
organizează de două ori pe an. Scopul acestora este de a
crește cunoștințele, în domeniu, pentru persoanele care
doresc să lucreze cu copiii. Ne propunem să echipăm
bisericile partenere cu cele necesare pentru a sluji cu
implicare copiilor și tinerilor din comunitate, pentru a fi cît
mai eficienți și echipați cu cunoștințe în domeniile
necesare pentru lucrare (asistența socială, pedagogia,
lucrul în echipă).

În rezultatul instruirilor, cei implicati pleacă pregatiți, echipați, încurajați pentru a
continua munca cu noi forte, cunoștințe și angajamente pentru a face cît mai bine
lucrarea.

Iar atunci cînd oamenii sunt pregătiți, aceasta este mai eficientă.

Lena din Mateuți marturiseste:”Să activez în lucrare mă motivează dragostea pentru
Dumnezeu și oameni. Simt nevoia să mă implic acolo unde pot fi de folos. Iar cea mai

mare dorință este ca sămânța semănată în inimile copiilor să aducă rod, ca generația de astăzi și cea viitoare
să se încreadă în Dumnezeu, să ne preia ștafeta”.

Vasile din Medveja ne împărtășește: ”Mă implic în lucrarea Centrului de Zi din dorința
de a îmbunătăți perspectiva vieții copiilor, de a-i călăuzi la început de drum. Dacă nu noi
vom face aceasta, atunci lumea o va face! Mă rog mult lui Dumnezeu ca El să dea
cunoașterea de Sine acelor copii, ce nu-L știu, iar cei care au cunoștința harului, să
înțeleagă adevăratul sens al acestui cuvânt”.

Roma din Drochia: ”Societatea spune că, copiii sunt viitorul de mîine, dar eu cred că
copiii sunt prezentul de astăzi. Ei vor fi societatea care va fi mîine. Investind în copii,
sper că vom avea un viitor mai frumos pe acest pământ, dar și speranța că vom fi
împreună cu Isus. Mă rog lui Dumnezeu ca El să trimită mai mulți oameni care să fie
înflăcărați în lucrarea pentru El, ca Domnul să trimită trezire mai ales printre rîndurile
tinerilor, ca timpul Harului să fie prelungit în Moldova”.

Revenind la cele spuse la început...
Majoritatea lucrătorilor din CdZ anume în așa fel și-au început activitatea la centru.
Din dorința de-a schimba lumea în bine, de-a arăta dragostea lui Dumnezeu oamenilor
ei s-au împlicat în această lucrare cu copiii și familiile acestora!

Aducem mulțumiri lui Dumnezeu că putem fi acel instrument
în mîinile Lui, care contribuie la creșterea spirituală și
profesională a lucrătorilor pentru secerișul Lui!

