”...truda îţi va fi răsplătită, zice Domnul...”
Ieremia 31:16

Absolvirea în cadrul proiectului ”Casa Terebint” este evenimentul de baza a lunii iunie la Tineri pentru
Cristos Moldova.
Viața proiectului ”Casa Terebint”, tumultoasă, agitată, în alertă mereu, trage an de an o linie… Ne oprim,
facem calcule, facem o analiză… Pentru ce/cine am muncit, ce rezultate am obținut, unde-am greșit, ce
să nu mai facem…
La sfârșitul anului de studii, la Absolvire, bucuria se împletește cu lacrimi de rămas bun… Fetele, care
absolvesc școlile, absolvesc, respectiv, și proiectul. Prietenii legate, nopți de nesomn în părtășie unele
cu altele, situațiile pe muchie de cuțit prin care trec unele beneficiare și care se rezolvă cu implicarea
activă a personalului, dragostea puternică pentru Dumnezeul, pe Care unele L-au cunoscut cu adevărat
în acești ani, toate fac ca ziua Absolvirii să devină una presărată cu tristețea despărțirii..!

Anul acesta au finisat studiile 4

Și, da! A fost o zi minunată,

beneficiare ale

memorabilă, cu multe emoții,

proiectului"CasaTerebint" (trei

cuvântări frumoase de mulțumire,

absolvind instituții superioare de

mărturii și, desigur, o masă de

învățământ, una – Colegiu).

dragoste..!

Cu ocazia acestui eveniment pe data

Toate fetele sunt bine pregătite pentru

de 02.06.2018 s-a organizat

a se angaja în câmpul muncii,

sărbătoarea de absolvire din cadrul

pregătite să profeseze și să-și câștige

proiectului. La acest eveniment au

proprii bani, să aibă impact și

participat în jur de 50 de persoane.

influență deja în viața altor oameni!

… Dar, pauza pentru echipa de lucru nu poate fi prea mare..! Începe
Admiterea! Din multitudinea de cereri depuse trebuie să selectăm alte nouă
fete… Urmează interviuri, istorii de viată răsfoite, decizii importante luate!
Anul acesta, la interviu s-au prezentat 26 fete. Va trebui să selectăm,
iar aceaasta este, cu adevărat, cel mai dificil moment din întregul proces de
lucru… Cine suntem noi, să decidem cine merită și cine nu..? Cum să explici
și să argumentezi decizia luată..? Ne încredem 100% în călăuzirea lui Dumnezeu! Este lucrarea Lui, noi
suntem doar niște instrumente ascultătoare în mâna Celui ce nu greșește niciodată!

Vă îndemn, pe voi toți care citiți aceste rânduri, rugați-vă și pentru noi: pentru beneficiarele cu care
lucrăm, pentru echipa de lucru, pentru cei ce stau în spatele proiectului cu sufletul și banii lor..!
Avem nevoie de multe rugăciuni..! Lucrăm cu oameni, cărora vrem să le-arătăm o perspectivă
corectă și fericită în viață… viața cu Domnul Isus!

