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Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă 

Conferința Generală 

P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019-0240 USA  

Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 -2814                                                      www.sdarm.org.gc@sdarm.org 

 

16 octombrie 2016 

 

Iubiți frați din întreaga lume, 

 

Salutări creștine cu Galateni 6:10:   

„Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.” 

În ultimele câteva zile am fost întristați de vestea trecerii uraganului Matthew prin 

Regiunea Caraibelor și SUA. Regretăm suferința miilor de personae care au fost 

afectate de acest fenomen natural. 

Am fost și mai mult întristați de veștile că frații și bisericile noastre din Haiti au 

fost de asemenea afectate. Din cauza acestei catastrofe, comunicarea este foarte 

dificilă și în acest moment nu este posibil să evaluăm toate pagubele suferite de 

frații noștri și de clădirile bisericii noastre din Haiti. Am fost informați că la biserica 

noastră din Port-au-Prince i s-a distrus acoperișul și mai multor familii din biserică 

le-au fost distruse casele, mobila și culturile. De asemenea, rude ale membrilor 

bisericii noastre au nevoie urgentă de asistență în acest timp dificil. 

Ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că frații noștri sunt toți în viață, au suferit 

doar pagube materiale. Totuși, unele din rudele lor și-au pierdut viața și multe 

familii au nevoie nu doar de asistență financiară, ci și de mângâiere spirituală. Să 

ne rugăm pentru ei. 
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Conducerea Misiunii din Haiti face tot ce poate mai bine pentru a ajuta cât mai 

multe persoane. Resursele lor sunt limitate și au nevoie de ajutor extern. 

De îndată ce am avut primul contact oficial cu frații din Misiunea Haitiană, am 

trimis asistență financiară pentru a satisface nevoile lor cele mai urgente, cum ar 

fi apă, alimente, medicamente și alte nevoi de bază pentru moment, dar frații 

noștri vor avea nevoie de mult mai mult. 

Facem apel la inimile voastre să trimiteți un dar generos pentru a permite 

Departamentului de Binefacere al Conferinței Generale să ajute în continuare pe 

frații noștri în suferință și poporul haitian, în general, care sunt în mare nevoie în 

acest moment, precum și pentru a restaura clădirile bisericii noastre afectate de 

acest dezastru natural.  

La următoarea adresă sunt prezentate câteva fotografii din zonele afectate: 
http://www.sdarm.org/news-events/photos/2016/10/haiti-appeal  

Mulțumim anticipat pentru ajutorul vostru oferit acestor suflete în suferință. 

Vom prezenta rapoarte actualizate pe măsură ce primim mai multe informații cu 

privire la ceea ce s-a realizat. 

Aveți posibilitatea să trimiteți donațiile voastre la contul PayPal: 

treasurer@sdarm.org sau prin trezoreria Uniunii sau a Câmpului. 

 

Fratele vostru în Hristos, Andre Devai, 

În numele Departamentului de Binefacere al Conferinței Generale 
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