
Dragii noștri frați și surori în Isus Hristos, Dragă Biserică, 

 Suntem așa de recunoscători lui Dumnezeu pentru noul an, 2016. Dacă bunătățile lui Dumnezeu se înnoiesc în 
fiecare dimineață, și Credincioșia Lui este atât de mare zilnic (Plângerile lui Ieremia 3:22-23), ele se reînnoiesc cu atât 
mai mult în fiecare an, ca lucrarea Sa să propășească și Evanghelia să fie auzită de cât mai mulți oameni care sunt 
departe de Dumnezeu și de salvarea Lui. Cu această SPERANȚĂ puternică am pornit în anul 2016 și suntem mulțumi-
tori că Dumnezeu  ne-a acordat inima la INIMA Sa și scopurile noastre la SCOPURILE Sale minunate. 

Foaie de informare din  Ianuarie 2016 

Adresă: Madagascar, Oraș Antsirabe. Telefoane: Mobil Marcel: (+261) 32 78 825 08; Fam Șaitiș Voip:  0364 086 760 - tarif Romania,     

E-mailuri: saitis.marcel@gmail.com,  saitis4u@gmail.com; Facebook: misiune madagascar, Web:misiunemadagascar.ro 

Evanghelia pe stradă în Tritriva 

   Lucrarea în locali-

tatea Tritriva merge 

înainte și începem să 

vedem rezultate. Avem 

deja oameni din două 

familii botezați de noi, 

în Biserica pastorului 

Tina, cel care conduce 

lucrarea aici, și așteptăm ca alți oameni să se decidă în a-l 

urma pe Hristos cu toată înima. Am început lucrarea aici în 

toamna anului 2014 și, desi am închirat o camera pentru 

întâlniri, pentru că majoritatea oamenilor ne ascultă pe 

stradă, am rămas să facem evanghelizările în stradă.  

La fiecare întâlnire avem în jur de 70-80 de persoane, uneori 

ajungând chiar la 100 de persoane. O parte dintre ei—25-

30%, sunt copii, așa că pe viitor ne vom gândi și la modalități 

în care să ne 

ocupăm special 

de acești copii.  

 Oameni ascul-

tând Evanghelia 

vestită pe stradă 

la Tritriva de noi 

 

Cu Evanghelia pe stradă la Tritriva - Oameni plecați din luptă 

VEȘTI DIN LUCRAREA SPIRITUALĂ 

Oameni dragi plecați ACASĂ, la Domnul, din luptă 

Sora Zoly și sotul ei au fost primii care ne-au primit atunci 

când am ajuns prima dată la Tritriva. Ei sunt credincioși, 

chiar dacă nu sunt din Biserica Penticostală și ne-au spri-

jinit în toată această lucrare, rugându-se alături de noi, 

cântând, încurajându-ne să continuând lucrarea când era 

mai dificil, și chiar oferindu-se să ne deschidă posibilitatea 

cumpărării unui teren pentru 

viitoarea biserică pe care o 

vom planta acolo. La 61 de 

ani, în timp ce era cu rufele 

la râu, a făcut un atac cere-

bral și după câteva zile a 

murit. Îi mulțumim lui 

Dumnezeu pentru așa oa-

meni valoroși și dedicați, 

aici, sau acasă în țară, care 

luptă în Armata Domnului.  

 BUNĂTATEA care se înnoiește în fiecare an 



Prin bunătatea lui Dumnezeu, am reușit să sustinem anul trecut 

la teologie 3 studenți, iar acum avem 4 studenți care se 

pregătesc să fie păstori, în Antananarivo: Desiré, Ezechias, Vero 

și Florette. Patricia și Avotra sunt copii crescuți la Orfelinatul 

Speranța din Antananarivo, care au terminat liceul anul acesta. 

Acum sunt la Școala de Asistente Medicale, specializarea 

Moașe, cum vedeți în poza de mai sus. Dida, tot de la Orfelinat, 

este student la Drept. Pe Rindra o ajutăm să facă Gestiunea 

Afacerilor, pentru a putea conduce Școala La Promesse, iar pe 

Emilson îl ajutăm să facă Inginerie informatică. Alte 2 fete, Clara 

și Eulalie, sunt înscrise la Școala de Asistente medicale, secția 

Asistent generalist. A face o facultate în Madagascar nu este 

ușor și nu le este accesibilă celor săraci. Dar investiția în viitorul 

acestor tineri creștini va fi o mare binecuvântare pentru mulți alții. 

PROIECTUL „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR” 

Una dintre lucrările pe care Dumnezeu ni le-a pus pe 

inimă în ultimul an a fost să susținem din banii pe care îi 

primim câțiva studenți care sunt foarte săraci la școală 

în Madagascar. Școala nu este atât de scumpă ca în 

România, dar le oferă posibilitatea unui viitor mai bun 

pentru ei, pentru familiile lor sărace și pentru viitorul 

țării. Atât eu, Marcel, cât și Ioana, am cunoscut sărăcia 

și dependența de Dumnezeu pentru nevoile legate de 

școală, fiind căsătoriți când ne-am făcut studiile. Facul-

tatea de Teologie din București am făcut-o pur și simplu 

prin credință, un frate din România oferindu-ne ajutor 

periodic în această privință. De aceea, am considerat că 

trebuie să dăm mai departe „moștenirea” pe care am 

primit-o sădind în viețile altora ceea ce noi am primit.  

,,Să le punem aripi altora” și să îi ajutăm să zboare. 

Patricia și Avotra studente la Școala de Moașe; Dida stud. la Drept 

“ NU ESTE NESĂBUIT CEL CARE RENUNTA LA 

CEEA CE NU POATE PASTRA, PENTRU A 

CASTIGA CEEA CE NU ARE CUM SA PIARDA."  

Jim Elliot - misionar în tribul Auca 

O parte ,,nespusă” a lucrării misionare - 
lupta spirituală și loviturile lui Satan 

  Cred că atât acasă, cât și pe câmpul de misiune, lupta spirituală este o re-

alitate pe care o întâlnim, dar o percepem doar în parte, nu ne gândim la ea.  

Aici, în Madagascar, am simțit-o destul de puternic această luptă în ultimul 

timp, de aceea, vă rugăm să mijlociți ori de câte ori vă aduceți aminte pentru 

noi.  Ioana a făcut acum o lună și ceva o intoxicație alimentară foarte severă, 

însoțită de erupții enorme pe piele și dureri abdominale ce au ținut câteva 

zile. Nu a mâncat nimic două zile, ca să elimine toată ,,otrava” înghițită acci-

dental. Un atac extrem de puternic cu virusi informatici a spart unul dintre 

conturile noastre bancare electronice, așa că a trebuit să blocăm banii, care 

erau gata să fie furați de hackeri. Dumnezeu ne-a ocrotit și totul a fost în 

regulă, dar au fost mari emoții și stress din această cauză, cu multe rugăciu-

ni în care ceream protecția lui Dumnezeu inclusiv pe această cale, calea 

informatică, a lucrării din Madagascar. Am văzut ce vulnerabili suntem. 

Copiii noștri au fost bolnavi, făcând pe rând febră mare, un fel de febră 

tifoidă, lipsind de la școală și stand zile întregi în pat, fără putere. Eu am 

trecut printr-un sever șoc cultural, pentru câteva zile fiind tare debusolat. 

O șansă frumoasă pentru 11 studenți 

Binecuvântare a 5 copii - pst Marcel și Manitra 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Ocrotire în călătoriile de evangheliz-

are în sate sau zone greu accesibile, 

dar și peste casa noastră. 

 Sănătatea peste noi și copiii noștri 

 Reînceperea Școlii Teologice în luna 

februarie într-o nouă formula, cu aproxi

-mativ 25 de studenți 

 Lucrarea de evanghelizare de pe 

străzi și plantarea de biserici, în special 

în localitățile Tritriva , Talata și la 

Manandona, locul vrăjitorilor din zonă 

Proiectul medical - copil 
bolnav de tuberculoză 

Unul dintre copiii aduși la noi în 

ultimele două luni este bolnav 

de 2 ani de tuberculoză. Din 

cauza sărăciei, părinții lui nu 

au făcut nimic și se așteptau 

cumva să moară copilul. 

Din cauza tuberculozei, copilul 

are ganglioni pe gât și a fost 

operat ieri. Așteptăm vești de 

la laborator săptămâna asta, 

să vedem dacă sunt canceroși 

sau nu.Rugați-vă pentru acest 

copil pe nume Tovo de doar 

3 ani. 

Copii bolnavi aduși la Ioana pentru ajutor și medicamente de părinții lor, bolnavi 

 Anul 2015 a fost un prilej împlinire, gustând din plin din Bunătatea lui Dumnezeu 

arătată atât nouă, cât și întregii lucrari din Madagascar. Îi suntem recunoscători lui 

Dumnezeu că a păstrat inima dvs încă legată de lucrarea africană, chiar dacă pro-

iectele sau lucrările pe care le-am făcut împreună nu au fost mici și poate v-au 

obosit uneori. Vă multumim frumos pentru toată dragostea Dvs arătată pentru sute 

de copii, pentru investiția în viețile lor, în veșnicia lor. Vă mulțumim că v-ați investit 

inima, rugăciunile și banii în lucrările de evanghelizare și ucenicizare de aici, chiar 

dacă sunteți departe de noi. Ne rugăm și vă dorim ca anul 2016 să vă fie bine-

cuvântat pe toate planurile, Prezența și Bunătatea lui Dumnezeu să vă înconjoare în 

toate! La multi ani! Dumnezeu să vă răsplătească!                                                 

  Cu aleasă dragoste și prețuire,  
             Familia Șaitiș Marcel și Ioana, cu copiii Alessia, Ruth și Filip 

La drum împreună și în anul 2016 

DACĂ DORIȚI SĂ PARTICIPAȚI LA SUSȚINEREA NOASTRĂ 

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

    Conturile APME: Raiffeisen Bank Romania, Cod Swift: RZBR ROBU  

     

 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 

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” 


