
Dragii noștri prieteni și frați și surori în Isus Hristos, 

 Vă salutăm cu drag din Madagascar, din lucrările pe care le facem împreună cu dvs pe termen lung, atât propovă-
duind Evanghelia Păcii pentru mântuirea oamenilor, cât și oferind ajutor acolo unde Dumnezeu ne-a vorbit să o facem 
în mod specific, în diferite contexte: ajutor școlarizare 70 de copii, mâncare pentru copiii Orfelinatului Speranța, aju-
tor cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și medicamente pentru Leprozeria Mangarano, ajutor medical primar. 

  Vă scriem într-un alt format, sperăm, mai ușor de citit și mai sumar, ca să informațiile să fie cât mai clare și ca să 
vă facem o imagine de ansamblu lunară mult mai ușor de înteles. 

Foaie de informare din  Noiembrie 2015 

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,  ioana.saitis@gmail.com; Facebook: misiune madagascar, Web:misiunemadagascar.ro 

10 ani de lucrare în El-Betela Mazina 

   Biserica din Mazina pastorită de pastorul Samisoa a 

împlinit 10 ani de când a fost plantată. Au fost ani grei pentru 

ei, dar plini de satisfacții și împliniri, iar Dumnezeu le-a dat 

biruință, ajungând de la o mică mână de oameni la peste 80 

de frați și surori care frecventează Biserica.  

 Pentru că și noi am fost implicați în lucrarile de plantare de 

biserici alături de ei în di-

verse rânduri, am fost invitați 

să ne bucurăm împreună la 

sărbătoare, slujind alături de 

păstori din Madagascar la 

slujba de dedicare după 10 

ani, împreună cu președin-

tele Assemblee de Dieu, Ri-

jamamy. 

Biserică Penticostală malgașă în sărbătoare 

VEȘTI DIN LUCRAREA SPIRITUALĂ 

Resursă pentru slujirea în Madagascar alături 
de familie - Altarul familial din fiecare seară 

Am fost întrebați de multe 

ori de frați și surori, dar și 

de biserici: Cum puteți să 

rezistați presiunilor de pe 

câmpul de misiune ca 

familie cu copii? 

Nu știm cum fac alți 

misionari, dar noi avem un 

timp de părtășie în cântări, 

rugăciune și citit din Biblia aproape în fiecare seară îm-

preună cu copiii. Întunericul se lasă în Madagascar la ora 

18.00, așa că putem sta liniștiti să ne închinăm lui 

Dumnezeu împreună cu copiii noștri între 19.00 și 20.15.  

Așa creștem în cunoașterea lui Dumnezeu și în apropierea 

unii de alții, creând o intimidate și o relație bună între noi, 

ca membri ai familiei. Acest 

timp este important pentru 

echilibrul spiritual și emotion-

al al familiei. Acum se aprop-

ie Sărbătorile Nașterii Dom-

nului Isus, așa că nu lipsesc 

colindele, desi ne este dor de 

zăpadă, pe care nu am vazut

-o de peste 3 ani. 



LEPROZERIA MANGARANO a rămas în inimile noastre și 

pentru anul în curs. I-am vizitat de 2 ori în această toamnă. Oa-

menii au fost scoși din casele pe care le aveau și au fost mutați 

în alt loc. Li s-au construit căsuțe mai mici și în mijlocul lor a fost 

făcut un bazin de apă, ca să le fie util tuturor nevoilor: apă pota-

bilă, hrană, spălat. 

Pe lângă părtășia în rugăciune, cântare și încurajare pe care o 

avem de fiecare dată cu ei, Ioana le-a pregăti în numele dvs mul-

te ajutoare: saci de orez - 4 saci, saci cu haine - 3 saci, medica-

mente de fiecare dată, 2 saci mari de încălțăminte. Înainte le-am 

cumpărat plapumi și le-am dus mai mulți saci de orez. Vrem să 

pregătim și pentru Sărbători cadori pentru ei, dar nu știm dacă 

vom reuși să urcăm în munți la ei în sezonul ploios, din cauză că 

drumul este foarte abrupt și poate fi accesat doar cu camionul. 

Orfelinatul Speranța - copiii noștri 

În luna noiembrie am ajuns la Orfelinatul Speranța de 

3 ori. Prin dragostea dvs, îi susținem pe acești copii și 

pe personalul auxiliar cu masa în fiecare zi. 

De fiecare data le ducem pe lângă suma de bani lu-

nară pentru masa și alte bunuri: saci de orez, saci de 

zahăr, ulei, fructe, dulciuri. Și sunt foarte recunoscători 

pentru aceste daruri. 

Am petrecut cu ei seri de părtășie în rugăciune, 

conduse de adolescenții din Orfelinat. S-au rugat in-

clusiv pentru Bisericile din Romania, mulțumind lui 

Dumnezeu pentru implicarea dvs și cerând Răsplățile 

Cerești peste viața dvs, frații noștri dragi ce îi susțin. 

Cu o parte din familiile de leproși de la Mangarano 

Saci cu orez, zahăr și bidon cu ulei la Orfelinatul Speranța - Antananarivo 

“ 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 

Echipă misionară venită pe termen scurt 
Timp de două săptămâni au fost vizitați de o mică echipă din Romania, Paul 

Ion, architect, din București, și Delia Berinde, farmacist, din Negrești-Oaș. Ei 

ne sunt buni prieteni și au pe inimă misiunea, dorind ca pe viitor să se im-

plice în misiune pe termen lung. 

A fost un timp binecuvântat în care au participat și au lucrat alături de noi în 

aproape fiecare implicare pe care o avem aici. Păstorii din regiunea noastră 

au fost foarte mulțumiți de slujirea lor și noi, de asemenea. Fie că a fost 

vorba de lucrarea cu copiii pe care Ioana o coordonează, fie că au fost 

întâlniri în Biserici - Mazina, Antanikatsaka, Tritriva, s-au implicat după da-

rurile lor și au fost o binecuvântare. 

Una dintre discuțiile mai aprofundate avute cu Paul a fost despre viziunea în 

anii următori a unei baze misionare românești în această zonă care să cu-

prindă o Școală Publică combinată cu Școală de Meserii, un Orfelinat, o 

Clinică mai mică, cu farmacie, o bază de primire lucrători și o Școală Biblică.  

ORFELINAT, LEPROZERIE, SĂRACI 

BINECUVÂNTAREA DE A FI VASE FOLOSITOARE 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Sănătatea copiilor noștri, care au 

fost mai afectați de schimbările sezon-

ului ploios 

 Lucrarea de evanghelizare de pe 

străzi și plantarea de biserici 

 Ocrotire în călătoriile de evangheliz-

are în sate sau zone greu accesibile, 

dar și peste casa noastră. 

 Reînceperea Școlii Teologice cu noi 

studenți—o lucrare prin care să se 

pregăteasca noi lucrători locali 

Paturi noi pentru 

două familii  

Pentru două familii am 

cumpărat zilele trecute două 

paturi mari. Pentru Fenosoa și 

Rasoa cu cei 5 copii este un 

răspuns la rugăciunile lor către 

Dumnezeu înainte de 

Sărbătorile Nașterii Domnului. 

Remy și băieții lui au dormit 

până acum pe jos, pe cartoane 

mucegăite. Este greu așa să te 

pregătești pentru școală in 

fiecare dimineață. Acum au și 

ei un pat bun și o saltea, prilej 

de mare fericire, 

Familia lui Fenosoa cu patul primit. În poză se văd și băieții lui Remy tare bucuroși 

 Misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu aici în Madagascar este un mare 

privilegiu pe care ni l-a oferit atât nouă, ca români, cât și dvs, fraților și surorilor de 

acasă ce aveți inima, rugăciunile, darurile trimise aici. Biserica este al lui Hristos, iar 

promisiunea Lui de a se îngriji de ea rămâne fermă; ,,...Voi zidi Biserica Mea și 

Porțile Locuinței Morților n-o vor birui.” (Ev. Matei 16:18). De aceea, rămânem ferm 

încredințați în El, și, împreună cu Dvs punem cărămidă cu cărămidă la această lu-

crare în care Hristos este temelia și noi împreună cu dvs suntem Templul Sfânt. 

 Vedem că lucrul nostru nu este în zadar, vedem vieți transformate și inimi atinse de Cuvântul Vieții. Vă mulțumim pentru 

dragostea cu care ne înconjurați și înconjurați această lucrare. Dumnezeu să vă răsplătească! 

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

Bucuria de a vă avea aproape de noi 

ONOAREA DE A FI ÎN SLUBA CERULUI ÎMPREUNĂ 

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” 


