“… Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Matei 22:39
În

procesul de susținere, încurajare și motivare a bisericilor locale din

Republica Moldova, în vederea înființării Centrelor de Zi pentru copiii în
situație de

risc,

TPCM se confruntă frecvent cu problema

lipsei

conditiilor strict necesare pentru desfașurarea activităților: încăpere
pentru activităti, bucătarie conform cerintelor sanitare, baie etc. Acestea
sunt cauzele principale care fac imposibilă lucrarea și piedici serioase
pentru

partenerii

noștri

(bisericile

locale).

Dar, necătând la acestea, un lucru este cert: … dacă Domnul dă o viziune clară bisericii locale pentru a
începe lucrarea cu copiii, El, numaidecât, deschide și căi ca aceasta sa fie făcută într-un mod cât mai bun
și eficient.

Unul din răspunsurile lui Dumnezeu la nevoia expusă a fostFundatia
Livingstone.
Fundația Livingstone este o organizație olandeză de caritate, înființată în anul
1999 la 28 octombrie, ce colaborează cu comunități locale din întreaga lume
pentru a le dezvolta si a răspunde la nevoile stringente ale oamenilor.

În acest an, în special pe

În total, au participat 130

Concomitent cu constructia

timp de vară, 7 biserici din

de persoane de diferite

centrelor, s-au organizat și

Republica Moldova din

vârste, din diferite domenii

tabere pentru copii. Aceștea

diferite localităti au

de activitate, care și-au

s-au bucurat de un timp

beneficiat de ajutorul a 8

lăsat casele, familiile, țara

frumos si interesant,

echipe din Olanda, în special

pentru a sluji copiilor si

petrecut cu ”persoane

la construcția Centrelor de

bisericilor din țara noastra.

venite din alta tara”!

Zi.

Lucrările efectuate cu eforturi comune au fost o mare binecuvântare pentru bisericile locale, o
încurajare pentru lucratorii din centre ca aceștea să continue și să îmbunătățească activitățile
începute. Feedbackul din partea echipelor locale a fost unul pozitiv si de mulțumire.

Echipa din s. Miciurin afirmă:
“Mulțumim nespus de mult pentru inimile celor care au venit, ca au
fost receptivi la glasul Domnului ca să vină să ne dea o mână de ajutor.
Ne intrebam: cum să lași confortul de acasă și să vii la ceva
necunoscut, într-o țară cu mari nevoi, într-un sat cu oamenii necăjiți,
și fără nici-o condiție?! Dar lucrul acesta îl poate pune în inimile noastre
doar Domnul Isus, care ne-a facut o familie în El. Ei sunt departe, dar
inima lor o simțim aproape și chiar aici. Mulțumim tuturor care s-au
implicat! La fel, aducem sincere mulțumiri părinților, păstorilor și oamenilor care au contribuit la acest proiect!!!”

Pe lângă faptul că toate aceste acțiuni sunt un mare beneficiu pentru cetățenii Republicii Moldova, sunt, în
același timp, o mare încurajare pentru persoanele din echipele olandeze, care
contribuie atât financiar, fizic, dar se implică sufletește și emoțional în lărgirea
Împărăției lui Dumnezeu.
Împreună dorim să aducem o contribuție concretă în dezvoltarea
întregii comunităti și să construim o lume mai bună!!!

