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Dragi fraŃi şi surori, 
 
Salutări în Domnul cu Iov 24:8: 

"Îi pătrunde ploaia munŃilor şi, neavând alt adăpost, se ghemuiesc lângă stânci." 
 
După cum ştim cu toŃii, se apropie sfârşitul şi aflăm o mulŃime de ştiri despre războaie şi dezastre 

naturale ce se petrec în lume. 
Recent, am auzit ştiri devastatoare din Nepal, unde avem peste 150 de membrii. După cum am auzit 

de la ştiri, Nepalul a fost lovit de un puternic cutremur în cursul săptămânii trecute, care a dus la 
pierderea a mii de vieŃi şi alte pagube. Chiar şi fraŃii noştri şi-au pierdut casele şi proprietăŃile. Am 
încercat cu disperare să luăm contact cu conducătorul bisericii noastre, fr. Rakesh Lamichhane din 
Katmandu, dar nu am putut să îl contactăm imediat după cutremur. Ulterior ne-a trimis informaŃii că s-au 
mutat cu toŃii pe un teren deschis şi locuiesc în corturi. I-a fost imposibil să comunice cu noi datorită 
lipsei electricităŃii. În raportul său ne-a scris că mulŃi dintre membrii şi-au pierdut casele şi trăiesc în 
condiŃii teribile. 

Fratele Rakesh mai spune că nu a auzit de nici un deces între membrii bisericii până acum. Totuşi nu 
poate confirma nimic momentan datorită faptului că nu poate vizita membrii pentru că nu există 
transport public, iar călătoria este o provocare ca urmare a distrugerilor drumurilor. AutorităŃile şi forŃele 
de ajutor recuperează încă cadavrele dintre dărâmături.  

Dânsul apelează la familia bisericii pentru ajutor constând în alimente, apă potabilă, dar cel mai 
important: corturi, saltele şi hrană. Vă invităm şi să vă rugaŃi pentru ei… Din partea ConferinŃei 
Generale, deja am trimis un ajutor de urgenŃă. 

Toate contribuŃiile dvs. individuale, ca grupuri sau biserici pot fi trimise ConferinŃei Generale. Am 
deschis un fond pentru dezastrul din Nepal pe care îl vom transfera fraŃilor prin intermediul Câmpului 
din Nepal.  

De asemenea, mulŃumim tuturor celor care au întrebat şi au promis că se vor ruga pentru toŃi fraŃii 
noştri din Nepal imediat după cutremur.  

 
Dumnezeu să vă binecuvânteze.  
 
Cu sinceritate,  
Pastor Douglas Francis,  
Casierul ConferinŃei Generale şi  
Responsabil al Diviziunii Asia.  


