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

 Vă salutăm cu drag din Emisfera Sudică, din calduroasele regiuni ale Madagascarului, unde ploile tropicale au 
început să bată cu putere, deși inundațiile încă nu au făcut ravagii, ca în timpul cicloanelor din Ianuarie - Martie.  Aici, 
sub Steaua Sudului, în apropierea Sărbătorilor Nașterii Domnului, avem ocazia să împărtășim Evanghelia cu mici 
(sute de copii) și cu mari (creștini și necreștini) și să ne bucurăm de cea mai bună veste trimisă vreodată Pământului: 
nașterea lui Hristos în Betleem pentru a salva omenirea din tragicul păcat și pentru a ne arăta frumusețea Cerului.  

Foaie de informare din  Decembrie 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 

Cuvântul împărtășit la Antanikatsaka 

   Biserica din Antani-

katsaka este una dintre 

locurile în care ajungem 

totdeauna cu plăcere 

miercuri după-amiază, 

când nu mergem în altă 

parte, cum a fost lu-

crarea cu surdo-muții. 

De obiceri mergem cu pastorul Manitra, cel care a plantat 

această lucrare, dar când el este prins cu altceva, mergem și 

cu alți păstori care ne ajută cu traducerea. 

 Biserica din Antananikatsaka a fost construită în apropierea 

a trei localități, așa că oamenii din zonă cunosc mărturia 

creștină și au 

auzit-o, doar 

că le este greu 

să facă pasul 

decisive: 

predarea vieții 

în întregime lui 

Hristos. La 

serviciile di-

vine se adună 

în jur de 70 de persoane, dar majoritatea sunt femei și copii. 

Domnul Isus să ridice dintre copiii aceștia lideri creștini. 

Ocazii să Predicăm Evanghelia copiilor și oamenilor 

VEȘTI DIN LUCRAREA SPIRITUALĂ 

Sărbătorile ne oferă ocazia de a avea 70-80 de 
copii la Școala Biblică ptr Copii ,,Vestea Bună” 

Am avut două luni frumoase cu copiii care vin la noi în 

curte sâmbăta pentru întâlniri de genul celor din școlile du-

minicale din România. Am învățat multe lucruri despre 

Zaharia, Elisabeta, Ioan Botezătorul, iar acum, în final, am 

vorbit despre Nașterea Domnului Isus Hristos. Întotdeauna 

Dumnezeu este în centrul mesajului și Isus Hristos este 

prezentat ca Mântuitorul inimilor atât prin mesaje, versete 

biblice, cât și prin lucrările practice pe care le facem cu ei. 

La ultima întâlnire au 

fost 70 de copii și 9 

adulți. Ioana i-a în-

demnat ca să își 

aducă și ei darurile 

lui Hristos ca și 

magii: inima lor 

micuță.  

O Veste Bună sub STEAUA SUDULUI 



Îi multumim lui Dumnezeu pentru prietenii pe care ni i-a dat în 

diferite părți ale lumii, pentru dragostea lor pentru lucrarea 

misionară și umanitară. Le multumim și lor cu recunoștință pentru 

toate eforturile pe care le fac. Avem o familie de români - pastor 

și medic, din Franța, care pregătesc medicamente în fiecare an, 

le pun într-un pachet uriaș și ni le trimit pentru micul ajutor medi-

cal pe care îl oferim aici.  

 Așa am putut să oferim prim ajutor multor familii. O parte dintre 

medicamente le oferim la Leprozeria Mangarano, o parte la cele 

3 școli cu care lucrăm acum. Medicamentele specializate le-am 

transferat la o mică clinică dintr-un alt orășel, nu departe de noi, 

numit Ibity. Dumnezeu să vă răsplătească toate eforturile! 

Poduri pentru evanghelizări: cadouri și 
pachete cu alimente cu ocazia Nașterii 
Domnului Isus Hristos 

Implicarea noastră în mai multe lucrări ne-a ,,obligat” 

puțin cu ocazia acestor sărbători să oferim daruri. Am 

făcut-o în limita în care am primit bani pentru aceasta 

și cu scopul să putem împărtăși Cuvântul lui 

Dumnezeu, dar am avut și inima deschisă spre cei 

care sunt cu adevărat în nevoi și este o ocazie pentru 

ei să se bucure de puțină dragoste. Am pregătit 

pachete atât pentru copii, cât și pachete cu alimente 

pentru familii. Cu ajutorul dvs am putut pregăti 300 de 

pachete. În general orientarea noastră a mers pe copiii 

cu care lucrăm, pe copiii orfani sau extrem de săraci, 

Leprozeria Mangarano, Orfelinatul Speranța. 

Medicamente primate pentru lucrarea medical din MG 

Pachete cu alimente oferite la mai multe familii în nevoi 

“ 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 

Copiii ,,noștri” premianți de la Le Manoro 
Ce mare satisfacție avem când vedem rezultatele muncii și frământărilor 

noastre legate de diferite lucrări pe care le avem aici în Madagascar.  

Copiii care acum doi ani erau pe stradă și făceau castele din noroi, sunt 

acum premianți la școală, ceea ce ne dă mari emoții și mari speranțe legate 

de viitorul lor. Avem 20 de copii pe care îi susținem la școală cu ajutorul dvs 

ca și cum am fi părinții lor: școală, o masă pe zi, îmbrăcăminte, încălțăminte. 

Ben, un băiat de 10 ani, a luat premiul întâi din clasă pe acest semestru. 

Acest băiat își spală singur hainele lui și ale fratelui să la 10 ani, pentru că 

părinții lui sunt despărți, iar tatăl este alcoolic. Alți trei copiii au luat premiul 

doi și trei în clasele lor. Doi dintre ei au fost pe al patrulea loc, iar ceilalți 14 

au fost printre primii 10 din clasele lor.  

Suntem așa de încântați să vedem că viitorul lor începe să arate mai bine, în 

ciuda sărăciei din familiile din care provin. Ne rugăm să mergem cu ei cât 

mai departe și să vedem cum Dumnezeu face o minune din viețile lor. Avem 

mari speranțe și așteptări din partea Lui pentru viitorul lor. 

CADOU DIN EUROPA - MEDICAMENTE 

AJUTOR MEDICAL ȘI OFERIRE MEDICAMENTE 



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 

Pachete cu alimente 
pentru familiile din  

Mangarano 

La prima vedere par oameni 

normali. Și sunt normali din 

punct de vedere mental. 

Poartă însă o mare „durere” în 

trupurile lor. Este o durere care 

nu doare, dar macină corpurile 

lor. Este vorba de lepră. 

Mergem la ei din luna aprilie 

2015 și suntem alaturi de ei și 

cu ocazia Nașterii Domnului. 

Rugați-vă pentru Comunitatea 

de Leproși din Mangarano. 

La Comunitatea de Leproși din Mangarano cu cadouri - peste 50 de persoane. 

 Suntem recunoscători lui Dumnezeu și pentru acest an - 2015 - în care ne-a dat 

putere și har, ca, împreună cu Dvs să împărtășim Vestea Bună departe de 

România, în sudul Africii. A Lui să fie toată Slava și Gloria, pentru că a Lui este 

această lucrare bună și roditoare! Suntem onorați să fim în această înaltă slujbă de 

ambasadori ai Cerului și să împărtășim Vestea Lui Bună! 

 Vă multumim frumos pentru toate ostenelile Dvs, pentru dragostea transmisă aici 

departe în multe feluri: efort financiar, rugăciuni pline de pasiune, încurajări pe calea 

tuturor mijloacelor posibile. Suntem așa de recunoscători lui Dumnezeu că v-a ținut lângă noi, vă suntem așa de recunoscători 

Dvs că ați ostenit alături de noi. Ne rugăm și vă dorim ca anul 2016 să vă fie binecuvântat 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 

Mulțumitori să luptăm împreună în anul 2015 

SĂRBĂTORI FERICITE ȘI UN AN 2016 PLIN DE HAR! 

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” 


