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PUTEREA ce Minuni face, Sângele Mielului
Dragii noștri frați și surori în Isus Hristos, Dragă Biserică,
Binecuvântările lui Dumnezeu nu contenesc să vină peste lucrarea din Madagascar și peste Bisericile cu care
colaborăm aici în Împărăția lui Dumnezeu. În mod nevăzut, dar cert, Dumnezeu are un plan divin pe care ni-l
desfășoară înaintea ochilor noștri, prin care ne echipează pe noi să fim lucrători mai buni, prin care își consolidează
Biserica Sa. Dacă echipa din România venită în luna februarie ne-a deschis apetitul pentru viziune și planuri pe
termen lung, echipa din Franța venită în luna martie ne-a introdus puternic în domeniul darurilor spirituale și a
lucrărilor de putere a Bisericii, lucru vizibil la rugăciuni și stăruințe, botezuri cu Duhul Sfânt sau eliberări de demoni.

VEȘTI DIN LUCRAREA SPIRITUALĂ
Echipa din Franța din Biserica Penticostală ,,Filadelfia” - Paris
Dumnezeu ne binecuvântează în feluri diferite, iar modalitatea cea mai bună să ne modeleze sunt oamenii Săi pe care
îi trimite de pe alte continente să fie exact ce avem noi nevoie în creșterea noastră, dar și a lucrării Sale de aici. Pentru
noi a fost o surpriză plăcută venirea echipei din Franța
alcătuită din Marinel Bota, Ionuț Lung și Mihai Popescu, toți
trei fiind implicați în Biserica Penticostală Filadelfia Paris, în
mai multe domenii, dar cu precădere în partea de rugăciune
a Bisericii. Duhul Sfânt i-a călăzit pe fiecare și le-a blocat direcțiile în alte părți, ca să se poată dedica în exclusivitate
lucrării din Madagascar pentru două săptămâni. Cuvintele
sunt puține pentru a exprima mulțumirea pentru acești oameni, care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și au muncit
neobosiți în cele 14 zile, cât au stat la noi. Rugăciuni particulare în familii, rugăciuni și predici în biserici, evanghelizări pe
stradă,
evanghelizare în satele din jungla din
Manakara, ajutor
la Școala Biblică,
ajutor în lucrarea
cu copiii, ajutor
material
pentru
familii
sărace
înainte de Paște,
încurajări la Leprozeria din Mangarano, o lucrare excelentă făcută de ei aici.

Școala Biblică pentru Copii ,,Vestea
Bună” - peste 130 copii și părinți

Mihai Popescu se ocupă de copii în Biserica Filadelfia din Paris. Experiența lui și ajutorul lui Ionuț și Marin au
fost neprețuite, având așa de mulți copii la noi înainte de
Paști. Mihai a pregătit pentru copii o scenetă în care ne-a
implicat pe toți, ca să arate copiilor ce mult rău ne poate
face Diavolul, dar ce Puternic este
Domnul Isus Hristos, care ne spală
de toate păcatele și ne dezleagă
de toate poverile care sunt în viața
noastră. Am pregătit, de asemenea, lucru manual pentru copii
legat de învierea Domnului, care
să le amintească că mormântul
este gol, iar Isus Hristos este Viu și
dorește să fie aproape de fiecare
inimă care îL caută.

300 pachete cu îmbrăcăminte pregătite cu
ocazia Paștelor din Madagascar și 12 saci
de orez pentru familii sărace
Ioana a pregătit înainte de Sărbătoarea Paștelor un
proiect mai amplu —
peste 300 de pachete cu
îmbrăcăminte pentru copiii din mai multe biserici: Karmela Eben Ezera, Fatofotsy, Antanikatsaka, copiii din
Proiectul de Alfabetizare, pentru familiile păstorilor,
pentru o parte din copiii de la Școala Biblică Vestea
Bună și pentru familiile de la Leprozeria din Mangarano.
Biserica Filadelfia din Paris, prin Ionuț, Marin și Mihai a
fost implicată în această lucrare amplă, ajutându-ne, la
care au adăugat încă una, aceea de a oferi 12 saci de
orez, atât pentru familiile sărace din 6 biserici, pentru
leprozerie, cât și pentru mai multe familii din vecinătate.
Patricia și Avotra studente la Școala de Moașe; Dida stud. la Drept
Proiect 300 de pachete cu îmbrăcăminte la care a participat echipa

Manifestarea puternică a Darurilor spirituale
O mare bucurie pentru noi a fost să vedem manifestarea darurilor spirituale ale Duhului Sfânt prin acești bărbați dedicați atât
în cadrul unor familii, cât și în Biserică, unde, pe lângă serviciile
de închinare, au avut loc servicii speciale de rugăciune și eliberare. În familia unui pastor, fiica adoptive a fugit de acasă, fără
să lase nici un semn. Familia a alertat poliția, au căutat-o, au fost
speriați, așa că rugăciunea și mesaje venite de la Dumnezeu au
reușit să le liniștească inima plină de îngrijorare și necaz.
Familii în care copii sau membri ai familiei sufereau de diferite
boli sau erau sub influența demonilor au cerut ajutor. Au fost
făcute rugăciuni, iar Dumnezeu a eliberat de sub autoritatea Diavolului tineri, care au proclamat, după eliberare, domnia lui Isus
Hristos asupra vieții lor. Copilul bolnav de tuberculoză despre
care v-am spus, s-a simțit mult mai bine în urma rugăciunilor.
Dumnezeu a botezat cu Duhul Său, iar eu personal, am fost
conștientizat de Dumnezeu de daruri despre care nu știam multe
lucruri și nu le foloseam în lucrarea spirituală.

Marin Bota încurajează Biserica Karmela Eben Ezera

„Viata este darul lui Dumnezeu
pentru noi. Modul în care o
traim este darul pe care noi îl
facem lui Dumnezeu.”
Michelangelo Bunoarroti

Evanghelizări, botezuri și lupta spirituală în
satele din jungla Manakara

Pentru 3 zile am zburat în 4 sate din jungla Manakara, în estul Madagascarului. A fost o experiență spirituală puternică, pentru că au fost
împotriviri la toate nivelurile. Elicopterul a trecut printr-o inspecție
națională, ce a cauzat întârzieri și schimbarea programului. Ceață,
nori, ploaie abundentă, negăsirea unui sat și aterizarea în altul, au
fost evenimente neprevăzute. Am vestit Evanghelia, Mihai și Ionuț
având mesaje în Ankarimbary, Moroteza, Anara și Tsaratanana. Am
participat la 2 botezuri în apă - 67 de persoane mărturisind că s-au
lăsat de dumnezeii străini, că și-au mărturisit păcatele, că au primit
iertarea în Domnul Isus Hristos, că nu mai merg la vrăjitori sau vraci.
În Tsaratanana am simțit într-un mod special lupta demonică.
Dumnezeu ne-a descoperit că vracii au trimis duhuri ale morții după
noi, dar pentru că am fost ocrotiți sub Sângele lui Hristos, ele s-au
întors și i-au atacat pe vrăjitorii care le-au trimis să ne distrugă.
Predici în sate în junglă- eu, past Manitra, Mihai și Ionuț

Clădire de biserică în junglă
În satul Ankarimbary
Acum un an am zburat cu elicopterul în
Ankarimbary împreună cu Ionuț Lung.
Atunci am văzut nevoia ca biserica tânără
de aici să aibă propria lor clădire în care
să se închine lui Dumnezeu. Nu i-au
primit în sat, unde au stâlpi închinați idolilor și strămoșilor, ci le-au permis să cumpere o bucată de teren la marginea
satului. Noi, partea românească, ajutați
de Misiunea Genesis din SUA, am lăsat
bani ca să se construiască biserica din
imagine în acest sat. Este simplă, din
lemn, nuiele, pământ și stuf, dar au un loc
de închinare feriți de ploile tropicale.
În satul Ankarimbary, din imagine, la marginea satului i-am ajutat să își construiască o biserică creștină

Isus Hristos, Mielul care ridică păcatul lumii - simbol al Paștelui
Am început scrisoarea punând accent pe evenimentul Paștelui încă din titlu, chiar
dacă în mod mai subtil. Acel momentul măreț și dureros al istoriei umanității s-a marcat
când Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din propria lui voie, și-a dat viața pentru noi, ca noi
să fie eliberați de robia păcatului și a morții. Pentru că sângele Lui sfânt a fost vărsat pe
cruce, am primit în schimb, iertarea de păcat. Trebuie doar să acceptăm jertfa Fiului lui
Dumnezeu și să îL chemăm să vină și să domnească în viața noastră, iar trecutul nostru
este spălat și curățat de jertfa lui sfântă, oferindu-ne o viață nouă prin Duhul Sfânt.

Pentru evreii din Egipt, ziua în care sângele ,,mielului” a fost uns pe stâlpii ușii casei și
pe pragul de sus, a fost ziua în care au fost ocrotiți de sabia ucigătoare a Îngerului
morții. Astăzi, în multe împrejurări, când trecem prin lupta spirituală și simțim că vrăjitorii
aruncă blesteme sau trimit spirite rele să ne atace, ne adăpostim sub cel mai prețios și
puternic sânge din Univers, sângele Mielului, care ne ocrotește de puterea întunericului.
Poate nu întotdeauna ne înțelegeți când vorbim despre acest lucruri de pe câmpul de
misiune, însă considerați-le că este realitatea în care trăim aici. Vă mulțumim frumos
pentru că ați rămas alături de noi. Cu ocazia Sărbătorii Paștelui, în cinstea Celui mai
frumos Nume din Univers, Domnul Isus Hristos, vă dorim sărbători binecuvântate!

Cu aleasă dragoste și prețuire, Familia Șaitiș Marcel și Ioana, cu copiii Alessia, Ruth și Filip
DACĂ DORIȚI SĂ PARTICIPAȚI LA SUSȚINEREA NOASTRĂ


În ROMANIA SAU EUROPA - FUNDAȚIA APME - www.apme.ro

MOTIVE DE RUGĂCIUNE


Școala Biblică ,,Armata Adevărului” predare plină de Duhul Sfânt, formare
ucenici, încurajare pentru Evanghelie



Construcția Bisericii din Ambohimena –Sud: resurse, entuziasm,
înțelepciune în organizarea lucrării



Ocrotire în călătoriile de evanghelizare în sate sau zone greu accesibile,



Sănătatea peste noi și copiii noștri
odată cu venirea anotimpului rece în zona noastră montană.

Conturile APME: Raiffeisen Bank Romania, Cod Swift: RZBR ROBU
RON – RO50 RZBR 0000 0600 0793 3608 - office@apme.ro
EUR – RO33 RZBR 0000 0600 0793 3623
USD – RO59 RZBR 0000 0600 0793 3640
Menționați la fiecare donație:
,,Pentru Madagascar” sau „Pentru Familia Șaitiș - Proiecte”


În SUA sau CANADA
- DISCOVER YOUR MISSION - http://dymission.com/
- MISIUNEA GENESIS - http://misiuneagenesis.org/
Menționați la fiecare donație:
,,Pentru Madagascar” sau „Pentru Familia Șaitiș - Proiecte”

Ne puteti contacta pe aceste e-mailuri: saitis.marcel@gmail.com
ioana.saitis@gmail.com

