
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Biserica Evanghelică din România, dar mai ales Biserica 
Penticostală Română a fost numită multă vreme dă către 
evanghelicii străini „URIAȘUL ADORMIT”, deoarece inima 
noastră nu a simțit alături de Domnul Isus Hristos necesitatea 
de a duce Evanghelia la alte popoare, de departe sau de 
aproape. Dumnezeu a început însă să ne trezească, iar la 
ora actuală s-a creat o mișcare puternică de misiune 
orientată către națiunile pământului, având un puternic pilon 
în Agenția Penticostală de Misiune Externă, care, an de an, 
motivează prin Conferințele Romiscon spre Marea Trimitere.  

Foaie de informare din Iunie 2017 

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

Păstorii Daniel Hada și Ciprian Bârsan 

…Și-Mi veți fi martori ... până la marginile pământului 

Am zburat cu păstorii români 

în jungla și satele pierdute 

din Manakara, unde am făcut 

mai multe evanghelizări cu 

sute de oameni. În satul 

Ivato am avut un botez 

pentru 13 persoane, iar în 

satul Anara trebuia să bo-

tezăm 50 de persoane, dar 

am lăsat pe altă dată din 

cauza lipsei de timp - nu se 

poate zbura cu elicopterul 

noaptea. Ne-am rugat pentru oameni, în special 

pentru cei bolnavi, 

iar păstorii români 

au cumpărat te-

renuri și au dat ba-

ni ptr construcția 

de clădiri de biser-

ică în două sate din 

junglă. Am mai 

avut un botez a 10 

pers. în Antsirabe. 

 Dumnezeu ne-a făcut cadou câțiva oameni dedi-

cați, care, an de an, vin să fie alături de noi și să simtă 

o parte din greutățile misiunii din Insula Roșie. Pastorii 

Daniel Hada de la Biserica Penticostală Golgota 

din Hunedoarea și Ciprian Bârsan, de la Biserica 

Penticostală Izvorul Vieții din Reșița, în ciuda 

provocărilor de acasă legate de evanghelizări sau 

probleme de sănătate, au făcut un efort și au venit la 

noi, ajutându-ne în procesul de dezvoltare al lucrării în 

care am ajuns la ora actuală.  

Ajutorul pe care ni l-au dat a fost complex, amintind în 

treacăt sfaturile legate de Școala Biblică, de Radio și 

dezvoltarea lui, ideile legate de formarea echipelor, 

procesul în care suntem la ora actuală în Madagascar. 

 Păstorii 

malgași i-au 

așteptat cu 

mare drag și 

îi consideră 

ai casei și îi 

poartă în 

rugăciuni. 
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Evanghelizare pe stradă în Manandona 

Evanghelizare și botez în junglă 

Conferința Romiscon 2017  - Biserica Misionară 

Botez în apă în sat din junglă cu  
pastorul André 

Stâlpi sacrificiali unde 
se aduc jertfe de sânge 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Viziunea care se conturează - Să ne dea 

Dumnezeu înțelepciune să gândim o lucra-

re strategică care să smulgă pe mulți oa-

meni din iad, o binecuvântare ptr români și 

malgași, deopotrivă. 

 Noi familii de misionari -  avem 2 familii 

care se gândesc la misiune în ac țară, dar 

au nevoie încă de confirmare de Sus. 

 Radio Aripile Credinței - să atingă Dom-

nul inimi prin Cuvântul rostit de echipa ra-

dio pe frecventa 92,6 MHz. Primim mărturii 

despre vieți transformate prin radio.  

Slujind cu drag în Conferința pas-

torală a Regiunii și la Școala Biblică 

Armata Adevărului 
Și păstorii au nevoie de încurajare, iar veni-

rea păstorilor români a fost înviorătoare 

pentru fiecare dintre ei. În conferința pas-

torală lunară pe care o facem pe regiune, 

pastorul Ciprian Bârsan ne-a direcționat 

către ISUS (Iubire, Smerenie, Unitate, 

Sângele lui Isus Hristos), culminând lu-

crarea cu Cina Domnului, unde a frânt pâi-

nea pastorul Daniel Hada. La Școala Biblică 

Armata Adevărului, lecțiile pe care le-am 

învățat din experiența lor sunt valoroase 

pentru dezvoltarea radioului și Școlii Biblice. 

Pentru lucrarea din Madagascar, bisericile 

românești ne-au  dăruit pentru bisericile 

malgașe și pentru săraci 2 tone de orez. 

2 tone de orez ptr lucrare, Cina Domnului, Școala Biblică 

  

    

   În ultima perioadă Dumnezeu ne vorbește tot mai mult despre a ne lărgi viziunea 
cu privire la lucrarea din Madagascar, dar și perioada de lucru acolo. Lucrarea am 
redefinit-o dându-i numele Joy for Madagascar (Bucurie pentru Madagascar), iar 
misiunea noastră este: Bucuria de a călăuzi spre Cer. Dorim ca prin fiecare proiect 
dezvoltat în această tară să nu avem alt scop, decât să ducem oamenii la mântuire 
și la cunoașterea lui Dumnezeu, prin Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. 

    Vă mulțumim cu drag pentru toată susținerea dvs în toate lucrările din Madagas-
car. Lucrarea de aici nu ar putea funcționa fără dvs. Sunteți oamenii care prind 
frânghia, în timp ce noi, legati cu ea, am coborât în prăpastie să îl scoatem pe cel 
căzut acolo, accidentat și fără cunoștință. Doar împreună putem să mergem înainte! 

    Vă îmbrățișăm și ne rugăm pentru dvs și vă purtăm în inimi, chiar dacă comunica-
rea la distanță, din Africa, este destul de grea spre România sau Diaspora. 
Dumnezeu să vă răsplătească inima dăruită lucrărilor misionare și să vă întoarcă 
înmiit tot efortul depus toate felurile peste dvs, familiile dvs și copiii dvs! 

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

   O nouă viziune se conturează în Madagascar! Mulțumiri sfinte! 

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” 
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Regiuni unde suntem implicati 


