
Câteodată stau și mă
întreb ce direcție ar f i
putut lua viața mea, dacă
aș f i  luat chiar și  doar o
decizie diferită. Și  mă
gândesc și la ce greutate
are f iecare decizie a mea
de azi .  
Ce frumos e,  însă, să șt iu
că nimic nu e irosit ,  când
e lăsat la tronul Lui!

Într-un fel pe care nu-l
pot expl ica, nici înțelege,
Dumnezeu Se folosește de
fiecare lucru, oricât de
mic, pe care l-a investit
în noi .  Nimic nu e trecut
cu vederea!

Curiozități

Lucrând cu surzii, pentru surzi

Lucrarea Lui
Așa că nimic n-a fost
irosit nici în februarie! 
Februarie a fost o lună
destul de aglomerată.
O anticipasem ca una
linișt ită,  în care puteam
să mă gândesc la
decizi i le vi i toare și  să
meditez asupra lor ,  însă
multe s-au întâmplat
neașteptat.  

Ca echipă, ne-am bucurat
de o seară de închinare
împreună. Colegi i  mei din
alte țări  ne-au mărturisit
că duc l ipsa închinări i
prin cântare într-o l imbă
pe care s-o înțeleagă
bine, așa că a fost o
încurajare pentru ei
(aproape toate cântări le
au fost în engleză).

Organizarea
ultimelor detalii

pentru
conferința din
6-10 martie.
Adunarea
generală
Wycliffe

România din 
 17-18 martie.

Călătoria mea
din 28 martie -

4 aprilie.
Decizii finale în

martie și aprilie.
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Motive de
rugăciune:

Nimic nu e
februarie 2023

irosit cu El!

Bucuriile din februarie



Am avut parte și  de o altă
încurajare prin lucrarea
unei biserici  din apropiere,
care vrea să-și ext indă
viziunea față de surzi  și  să
le traducă predici le.  Pentru
aceasta, au nevoie de
spri j in în învățarea
semnelor.  Ne bucurăm că
tot mai mulț i  încep să
vadă această real itate așa
de aproape de noi .

Tot pe această notă, m-
am bucurat să pot oferi  un
interviu la Radio Vocea
Evangheliei  din Oradea
întocmai despre surzi  și
cit irea Bibl iei .  Sper să
ajungă la cât mai mulț i ,
astfel încât să afle
informați i  interesante
despre lucrare. Dacă l-ați
ratat ,  iată-l aici .

Am început,  împreună cu un
grup mai mare de membri ,
să organizăm întâlnirea
întregului staff din toamna
aceasta. Ea va avea loc în
Bogota, Columbia. Sunt
foarte multe detal i i  de
stabil i t  și  aspecte de
discutat.  Vă rog să vă
rugați pentru înțelepciune
în toate lucruri le pe care le
avem de hotărât împreună
și ca acea întâlnire să f ie
de folos echipei!

Tot pe aceeași notă, am
început să-mi planif ic
călătoria misionară
internațională. Deși încă nu
am luat bi letele,  datele vor
f i  probabil  între 28 martie și
4 apri l ie.
Nu am mai călătorit  singură
peste ocean până acum,
dar șt iu că Dumnezeu mă
păzește oriunde aș f i .

Aș vrea să pot împărtăși
mai multe,  însă atât vă pot
spune: rugați-vă să iau o
decizie f inală în privința
vi itorului în luna aceasta!
Domnul să lucreze!

Lucrând cu surzii, pentru surzi

februarie 2023

Încurajări
damaris_zlatan

@wycliffe.ro
0756986199

 
Vrei să susții?

 
Asociația Wycliffe
România, Banca

Transilvania
 

LEI
RO24BTRL00501205N

34078XX
 

EUR
RO96BTRL00504205N

34078XX
 

USD
RO48BTRL00502205N

34078XX
 

GBP
RO18BTRLGBPCRT00N

3407801
 

Cu mențiunea:
„„pentru Damaris

Zlatan”
 
 

Fiți binecuvântați!
Cu oameni ca voi

înaintează Împărăția
lui Dumnezeu!

 

Contact:

Cu spri j inul lui  Dumnezeu,
dau o mână de ajutor cu
partea de logist ică a
conferinței pe care o avem
cu echipa de pe 6-10
martie.  Rugați-vă să
meargă totul bine și  să nu
fie întâmplări  neașteptate!

Weekend-ul care urmează
acestei conferințe (17-18
martie) vom avea
adunarea generală
Wycliffe România. Rugați-
vă pentru t impul împreună
și retrospectiva anului
2022!

Damaris

Organizare

https://www.youtube.com/watch?v=mjKsk7A5pPM

