
Între încurajare și schimbare

Ca vântul

Sunflower

Ziua Bibliei și proiectul din Madagascar

TOATE LA TIMPUL LOR

Noiembrie a trecut... foarte rapid! Parcă ieri
scriam ultima scrisoare pe octombrie și mă
regăsesc acum, din nou, în aceeași poziție.
Totuși, chiar am multe de povestit! Sunt multe
aspecte ale lucrării care mă încurajează, în care
chiar văd că Dumnezeu lucrează și pe care aș
dori, deci, să vi le împărtășesc. Apoi, sunt alte
detalii și schimbări pe care aș vrea să le
menționez spre finele acestei scrisori, așa că...
rămâneți cu mine până la capăt! :)

În realitatea crudă a războiului (de care mulți
parcă am uitat), Wycliffe România a văzut
nevoia de educație a copiilor ucrainenilor
refugiați la Oradea. Așadar, s-a născut
proiectul „Sunflower”, care slujește acești micuți
prin activități educaționale în limba engleză și
ucraineană. Nașterea proiectului este o
încurajare, însă avem nevoie de rugăciune și
suport financiar pentru ca acesta să continue!
Citește mai multe aici.

Continuându-mi slujirea în departamentul de media și
promovare, câteodată mă simt ca și cum nu am un
impact foarte mare, pentru că nu am relații directe și
personale cu proiectele pe care le promovăm.
Însă, anul acesta, de Ziua Bibliei, am hotărât să
promovăm un proiect de traducere a Bibliei din
Madagascar. Ne-am propus să strângem 1000 euro, iar,
la doar câteva ore de la publicarea pe media a
proiectului, o persoană a donat întreaga sumă! 
Am ridicat, apoi, suma la 3000 euro și în câteva zile și
aceasta s-a strâns!
Domnul îmi reamintește și mă încurajează prin aceasta: e
o slujire care chiar merită! 
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https://wycliffe.ro/
https://wycliffe.ro/service/centrul-educational-sunflower-oradea/
https://wycliffe.ro/service/traducerea-bibliei-betsimisaraka-atsimo/


Cu ocazia nunții unei prietene, am
revăzut foarte multe cunoștințe și
prieteni din Italia. A fost așa o
binecuvântare să mă reîntâlnesc
cu ei și îi mulțumesc Domnului
pentru asta!

În altă ordine de idei, mă
pregătesc să revin acasă de
sărbători! Abia aștept să revăd
oamenii dragi mie și să întăresc
relații! 
Să ne vedem cu bine!

Damaris Zlatan
damaris_zlatan@wycliffe.ro
0756986199

Sunt tot mai încrezătoare în
progresul pe care l-am făcut în
ultima vreme. Cu fiecare revedere
și întâlnire cu surzii îmi întăresc,
adâncesc, și creez relații cu ei. Este
extrem de important pentru slujirea
din cadrul comunității ca ei să ne
cunoască și să ne aibă ca prieteni.
Mă bucur mult pentru aspectul
acesta relațional! 

Sunt mai încrezătoare și în
abilitățile de comunicare și simt că,
în ultima perioadă, înțeleg mult mai
bine ceea ce ei îmi spun și pot să le
răspund pe măsură. Bineînțeles,
sunt provocări și  multă oboseală
acumulată, pentru că am încercat
să grăbesc unele procese care
necesită mult mai mult timp. 

E, totuși, o limbă nouă, iar
interacțiunea într-o limbă în curs
de învățare de doar câteva luni
cere multă focalizare, atenție și
trudă. 

Mulțumesc Domnului că îmi dă
putere să învăț și să progresez, însă
mă rog să pot lua lucrurile mai
încet și să nu pun singură presiuni
și așteptări nerealiste asupra mea
(și apoi să fiu dezamăgită când ele
nu se împlinesc). Adevărul e că,
deseori, mă simt acasă printre
surzi! Iar acesta este doar unul
dintre aspectele care mă ajută să
știu că El m-a chemat la această
slujire!

Relații în comunitate

Revederi Sărbători

Contact

Damaris

Adevărul este că am încercat să
grăbim lucrurile mult prea mult.
Training-ul pe care îl fac acum este
gândit pe o perioadă de un an, iar
eu am încercat să-l isprăvesc în
mai puțin de jumătate din acea
perioadă. 

Sunt la un nivel foarte bun și destul
de aproape de sfârșit, însă îmi este
acum clar că nu se va putea
întâmpla în decembrie. 

Tocmai pentru că partea finală a
pregătirii presupune discuții,
rugăciune și gândire în legătura
slujirii oficiale și a rolurilor de
preluat, cu siguranță nu vreau să
mă grăbesc. Cer, așadar, har în
această privință, presupunând că
ianuarie și februarie vor fi luni în
care voi lucra spre terminarea
acestei pregătiri. 

Pentru terminarea training-ului și
intrarea în noul rol am nevoie în
continuare de sprijinul financiar,
emoțional și în rugăciune al
fiecăruia dintre voi!

De ziua mulțumirii am întâlnit o fată
surdă din Sibiu, împreună cu alți trei
prieteni de la biserica de surzi de
aici, din Oradea. Ne-am înțeles
foarte bine în comunicare, și chiar
am jucat un joc de masă (Dixit)
folosind doar semne! A fost ceva
așa nou și interesant pentru mine!

Deși ne-am propus ca în
decembrie să fi terminat

training-ul, se pare că
Dumnezeu are alte planuri...

Semnul pentru „te iubesc!”

Mă bucur și de iubirea și sprijinul
primit de ziua mea, pe care am
sărbătorit-o mai inedit cu prietenii
de la campus și apoi cu echipa de
aici. Motive de rugăciune

să pot învăța cât mai
multe în timpul ce mi-a
rămas în training
să progresez tot mai mult
în limba semnelor române
să am claritate cu privire
la slujirea de anul viitor
susținere financiară pe
anul viitor
putere și discernământ să
știu la ce să spun „da” și
„nu”

Pentru donații
Asociația Wycliffe România, 
Banca Transilvania
LEI 
RO24BTRL00501205N34078XX

EUR
RO96BTRL00504205N34078XX

USD
RO48BTRL00502205N34078XX

GBP
RO18BTRLGBPCRT00N3407801

Cu mențiunea:
„pentru Damaris Zlatan”


