
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă a 

noastră și a celor cu care lucrăm, chiar dacă în ultima perioadă 

în Madagascar circumstanțele au fost mai speciale. În 12 

ianuarie a fost un cutremur ce a atins 3 orașe mari din țară. De 

atunci am avut încă 10 cutremure în orașul nostru, ultimul fiind 

aseară. În cursul lunii martie, din 2 până în 17 martie, ciclonul 

Enawo, format în Oceanul Indian, a atins Madagascarul și l-a 

străbătut din nord până în sud producând pagube mari, în 

locuințe și morți, afectând peste 9 regiuni și aducând durere. 

Foaie de informare din Martie 2017 

„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” Ioan 20:21                                                                                          

Vizitatori din Paris în misiune la noi 

Bucurii și frământări în mijlocul Ciclonului Enawo 

Cu ajutorul lui 

Dumnezeu,  

anul trecut am 

cumpărat 

terenul în lo-

calitatea Am-

bohibary, nu-

mit și Casa 

Orezului. 

 Profitând de faptul că echipa din Paris a fost la noi, și 

fiind și cunoscători în construcții de clădiri, am început 

săparea fundației după un serviciu special de rugăci-

une pentru acest proiect. Biserica va avea dimensiuni-

le de 17 ml x 8 ml, incluzând și casa pastorală în 

spate. Mici și 

mari ne-am pus 

la treabă, 

cărând piatră la 

deal și săpând 

fundația. De 11 

ani se roagă să 

le trimită Dom-

nul ajutor.  

 Biserica Penticostală Filadelfia din Paris ne ajută în 

fiecare an cu câte o mică echipă în misiune pe termen 

scurt în Madagascar. Lucrarea lor a fost o mare bine-

cuvântare pentru noi și pentru bisericile cărora le 

slujim. Au fost zile intense și frumoase, în ciuda tim-

pului urât de afară, deoarece au ajuns exact în peri-

oada ciclonului Enawo. Direcția principală de slujire a 

fost rugăciunea și eliberarea, deoarece Dumnezeu le-

a dat daruri în această privință. Păstorii din Bisericile 

Assemblée de Dieu au primit foarte bine toată lu-

crarea. Ne-au ajutat și la antifonarea Studioului Radio, 

pe care l-am inaugurat într-o rugăciunii cu păstorii din 

regiunea Vakinakaratra, numindu-l Studio Radio 

Filadelfia. Am mai început renovarea unei mici săli, cu 

scopul de a o 

transforma 

într-un mic 

cabinet 

medical. Au 

slujit în multe 

alte feluri, 

încurajând 

Bisericile. 

E-mailuri: saitis.marcel@gmail.com; Facebook: misiune madagascar,  pagină web:www.misiunemadagascar.ro 

Marinel Bota, Ionuț și Rodica Lung  

Start construcție Biserică Ambohibary  

În orășelul Antalaha apele au inundat străzile 

Planul viitoarei clădiri de Biserică  

Femei cu copii mici cărând pietre pe  cap 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Lucrarea de construcție a Bisericii din 

Ambohibary - putere de muncă, finanțe 

pentru tot proiectul, ocrotire de accidente a 

constructorilor și fraților și surorilor care 

ajută - mâncare, transport material, etc; 

 Lucrarea din jungla Manakara -  Domnul 

să deschidă uși să ajungem la ei prin 

Helimission. El să atingă oameni și Evan-

ghelia să aducă schimbare în sate. 

 Familia Șaitiș - sănătate - invazia de 

pureci ne-a atins și pe noi, copiii sunt plini 

mușcături -  să nu ia vreo boală de la ei.  

Antifonare și inaugurare Studio  

Radio Filadelfia, Antsirabe 
  Unul dintre proiectele în care Biserica Penticostală 

Filadelfia din Paris dorește să se implice este viitorul 

radio FM pentru care ne rugăm cu păstorii din regi-

une. Deja difuzăm emisiuni de 4 luni pe undele unui 

alt radio local, Radio Fitahiantsoa. Am făcut peste 40 

de emisiuni, o parte dintre ele în direct și visăm să 

avem propriul nostru radio în maxim 2 ani.  

Echipa din Paris, mai ales Ionuț Lung, ne-a mobilizat 

să îmbunătățim calitatea sunetului în studioul pe 

care îl avem, antifonându-l cu bureți groși de 10 cm 

și cu o mochetă. Acum avem un studio excelent, pe 

care l-am numit Filadelfia. Cu cei 14 păstori din regi-

une,la întâlnirea pastorală avută cu echipa din Paris, 

am inaugurat studioul prin rugăciuni și mulțumiri. 

Amenajare studio, carpetare, inaugurare si rugaciune 

  

    

   Una dintre întâlnirile periodice pe care le avem este aceea a păstorilor din Regi-
unea Vakinankaratra. Pentru că avem un sediu de misiune unde dezvoltăm mai 
multe proiecte și avem un spațiu de întâlnire, adunările se țin la noi. Ne încurajăm 
unii pe alții, ne sfătuim, ne rugăm împreună și abordăm diferite teme biblice, în 
funcție de nevoia pe care o avem. Avem aceste întâlniri de 3 ani și am crescut spi-
ritual datorită lor, ajungând să le cunoaștem mai bine nevoile și bisericile. Am 
sărbătorit cu acestă ocazie și Cina Domnului împreună, lucru care a dat și mai multă 
unitate acestui pod spiritual româno-malgaș ce îl construim în Madagascar. 

   Datorită dvs, frații și surorile noastre de acasă, suntem aici în Madagascar și 
putem să fim o binecuvântare în lucrarea lui Dumnezeu. Vă mulțumim cu drag 
pentru toată susținerea dvs în toate lucrările din Madagascar, vă îmbrățișăm și ne 
rugăm pentru dvs. Dumnezeu să ră răsplătească inima dăruită lucrărilor misionare și 
să vă întoarcă înmiit tot efortul depus toate felurile! 

  Vă suntem recunoscători, vă iubim și vă prețuim!    

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

   Întâlniri cu păstorii din Regiune - prilej de reîncărcare spirituală 

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” 

E-mailuri: saitis.marcel@gmail.com; Facebook: misiune madagascar,  pagină web:www.misiunemadagascar.ro 

Pregătire Cina Domnului 


