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Deschiderea de UȘI NOI în lucrare
Dragii noștri frați și surori în Isus Hristos, Dragă Biserică,
Suntem bucuroși, încântați și binecuvântați de felul în care Dumnezeu își face lucrarea aici în Madagascar și de
multiplele oportunități pe care ni le oferă pe toate planurile: spiritual, educațional, medical și evanghelistic. Aceste
porți noi care s-au deschis, dar și valoarea pe care echipa de păstori veniți din România ne-au adus-o prin sfaturile lor
mature și obiective, dar și prin prezența lor în fața Bisericilor Penticostale Malgașe, ne duc la un alt nivel al lucrării,
un nivel al maturității, al clarității, al unei viziuni pe termen lung care să influențeze cu adevărat ceea ce facem.

Școala Biblică ,,Armata Adevărului” - Colegi din APME veniți în vizită
VEȘTI DIN LUCRAREA SPIRITUALĂ

Școala Biblică Armata Adevărului - formare lideri din Bisericile locale
Cu
ajutorul
lui
Dumnezeu, la începutul lunii februarie, o echihpă de
păstori din Regiunea
Vakinakaratra, după
un timp de rugăciune
și post, am deschis o
școală biblică care se
adresează liderilor bisericilor locale din această regiune. În
fiecare a doua sâmbătă, de 2 ori pe lună, de dimineața de la
ora 8.00 până după amiază la ora 16.00, avem cursuri biblice
pentru formarea liderilor și slujitorilor din biserici, viziune
conturată în jurul dorinței de a evangheliza mai eficient regiunea noastră. Am început școala cu un efectiv de 45 studenți
și 7 profesori și
ne rugăm ca
acestă lucrare
să ne formeze
atât pe noi, cei
care
predăm,
cât și pe cei
care învață Biblia și doctrinele
structurat.

Păstori și lucrători din România, de la
APME și din țară în vizită la noi

Dumnezeu cunoaște nevoile lucrării din Madagascar, potențialul nostru, dar și limitările noastre. Noi facem munca
cu multă dăruire, dar câteva sfaturi înțelepte ne pot ajuta și
direcționa mai bine, ne pot face mai eficienți în lucrare.
Pastorul Vasilică Croitor din Dobrogea, însoțit de
George Găvruș, Dorin Croitor și Liviu Axinte, slujitori în
misiune și în bisericile locale, și-au făcut timp să ajungă la
noi pentru o săptămână. A fost o săptămână scurtă, concentrată, dar foarte binecuvântată la toate capitolele: încurajări, predici, conferințe, consiliere și orientare pastorală
a păstorilor locali, orientare în lucrare pentru noi. Bisericile
locale au fost îmbogățite și ne-au cerut să mai vină asemenea oameni, că este nevoie de ei în lucrare.

SPERANȚĂ ...pentru Leprozeria Mangarano
Împreună cu echipa românească am vizitat o mare
parte din lucrările din Madagascar. Deși a fost noroi și la
Mangarano este greu de urcat, am reușit să ajungem cu
bine sus pe munte. Predica lui George Găvruș a fost din
Psalmul 23 și i-a îndemnat pe oamenii de aici să aibă
speranță în Marele Păstor al oilor, care are în turma lui
inclusiv oameni ca ei, izolați la marginea societății. Am
dus cu noi saci de orez, medicamente și îmbrăcăminte.
Unii dintre ei s-au îmbolnăvit destul de grav în ultima
vreme. Lui Mehazo, bărbatul cu cârje, mâinile i s-au
infectat și carnea a început să i se rupă de pe o mână.
La sotia lui Rakotomamonjy, doamna Clarice, ultima
dată îi atârna un deget doar în tendoane, iar pe viitor i
se va rupe de tot de pe mână. Ne-am rugat pentru ei.
Patricia și Avotra studente la Școala de Moașe; Dida stud. la Drept
Pastorul George Găvruș predică la Leprozeria din Mangarano

Viziune și sfaturi pentru păstori
O altă întâlnire foarte interesantă și încurajatoare a fost aceea
a echipei românești cu păstorii din Regiunea Vakinakaratra, unde
noi locuim. Au fost 12-14 păstori la întâlnire, iar discuțiile avute
au fost cu adevărat interesante. Una dintre temerile lor a fost cea
legată de evanghelizarea musulmanilor. Pastorul George G. ne-a
îmbogățit cu experiența lui din Afganistan și i-a încurajat să îi
abordeze fără teamă atât pe musulmani, cât și triburile animiste
din partea de nord și din partea sudică a țării, unde Evanghelia
încă este predicate în satele izolate în care creștinismul nu a
apucat să intre cu adevărat. O altă temă abordată a fost cea a
dezvoltării unui plan de evanghelizare regional pe termen lung.
Pastorul Vasilică Croitor a împărtășit din experiența lui de pastor
regional pe zona Dobrogea, a venit cu planuri concrete și sfaturi,
idei și soluții, pe care ne vom gândi pe viitor să le aplicăm acestui
teritoriu malgaș.

Pastorul Vasilică Croitor îi sfătuiește pe păstori

„De mulţi ani am o regulă: să Îl consider pe
Isus Cristos ca pe un prieten. El nu este un
crez, o simplă doctrină, ci este singurul pe
care Îl avem pe deplin”

D. L. Moody

Școala Biblică Armata Adevărului - Lucrarea Bisericii cu darurile de Putere
Musafirii din România care s-au integrat perfect în programul Școlii Biblice ,,Armata Adevărului”, pe care l-am avut într-una dintre sâmbete.
Pastorii Vasilică Croitor și George Găvruș au avut cursuri excelente legate de lucrarea spirituală. Ca să amintesc în treacăt, la cursul ,,Lucrarea
de Putere a Bisericii”, pastorul Vasilică Croitor ne-a vorbit despre 3 lucruri legate de lucrarea Duhului Sfânt în Biserică: 1. Prezența Lui, 2. Puritatea vieții trăite în prezența Duhului Sfânt și 3. Puterea Duhului Sfânt în
lucrarea Bisericii. A fost un curs memorabil, bine primit de toți studenții,
care ne-au mai cerut să aducem și alți păstori din România sau Diaspora
care să îi încurajeze și să îi ajute în edificarea lor. Așa că, invitația este
deschisă, iar dorința de colaborare cu Școli Biblice sau Teologice
românești este evidentă pentru anii care vin, fie că este vorba de ITP,
Sola Scriptura, Ministerium sau Elpis. Veniți și ajutați-ne, avem nevoie!
Lecția biblică despre lucrarea cu Darurile Duhului

Cumpărare teren pentru biserica
Penticostală din Ambohibary
Am găsit terenul în luna noiembrie. Dar
lupta pentru a-l obține a fost mare atât pe
plan spiritual, cât și cel legat, al actelor.
Au fost niște oameni care au blestemat
deschis pe păstorul din Ambohibary,
păstorul Claude, pe copii bisericii și întreaga biserica și au legat terenul cu vrăji,
ca să nu se facă clădire de biserică acolo.
Dar Dumnezeu i-a ocrotit, sângele Lui puternic i-a păzit. De 3 ori am mers cu banii,
gata să cumpărăm terenul, dar am tot
întâmpinat piedici la notariat. Suntem victorioși în Numele Lui și aici vom construi în
acest an loc de închinare. Glorie Domnului
pentru aceste victorii mărețe!
Terenul din Ambohibary de 1600 mp pe care l-am cumpărat după multă trudă pe plan juridic și spiritual

Recunoscători pentru noi direcții și prieteni în Hristos
Suntem binecuvântați din abundență. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru anul
acesta și pentru lucrarea de aici. Suntem încântați pentru că avem har ca, împreună cu dvs, să
intrăm în noi teritorii și să vedem eliberați de sub domnia Satanei oameni, să îi vedem înnoiți și
spălați în sângele Mielului. Suntem mulțumitori pentru că am putut deschide Școala Bib-

lică ,,Armata Adevărului”, iar prin acest pas nou, vom vedea oameni echipați și pregătiți să
ducă Evanghelia în zeci de sate din jurul orașului nostru. Deja ne-am făcut un plan de evanghelizare, îmbinat cu pregătirea fraților și surorilor din Biserică. Și la toate aceste lucruri sunteți
dvs cei care ați contribuit din plin. Este lucrarea dvs, efortul de acasă manifestat în rugăciuni
puternice, în mijlociri pline de lacrimi, în cuvinte de încurajare și în daruri trimise în îndepărata Africă. Vă suntem recunoscători
că semănați acum cu lacrimi. Vom secera împreună cu cântări de bucurie, așteptând intrarea în răsplățile minunate ale Domnului nostru iubit și așteptat.

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



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



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

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

