
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o 
mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut 
un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.”(...) Și deodată cu îngerul, s-a 
unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: „Slavă 
lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii 
plăcuți Lui.” Iată-ne la al 5-lea Crăciun petrecut în Madagascar, țara 
inimii noastre, luptând, după puterile noastre, și, credem, călăuziți de 
Duhul Sfânt, să vestim „pacea care întrece orice pricepere” oamenilor - 
Filipeni 4:7. Pe măsura trecerii anilor, ne dăm seama că în această slujbă 
sfântă din Insula Roșie avem nevoie de o echipă mai mare. 

Foaie de informare din Decembrie 2017 

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

Despre misiunea din Madagascar în...SUA 

Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui! 

În timpul când Marcel era plecat, Ioana a continuat 

stagiul medical în Spitalul Atsimo, pe secția de Pedia-

trie. Pentru că Sărbătorile Nașterii Domnului s-au 

apropiat, a pregătit 50 de pachete pentru copiii din 

Proiectul Alfabetizare și pentru copiii bolnavi din 

Spitalul Municipal din Antsirabe, constând din alimen-

te, jucării, haine (ptr Alfabetizare), săpunuri, paste de 

dinți, periuțe și ale lucruri care aduc bucurie copiilor. 

Una dintre dorințele Ioanei pentru anul 2018 este să 

dezvoltăm un proiect în care să renovăm secția de 

Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Atsimo. 

 Despre această nevoie: „treceți în Madagascar și 

ajutați-ne!” - parafrazând Fapte 16:9, am vorbit  

înaintea fraților din câteva biserici din SUA pe care le-

am vizitat, cu sprijinul Misiunii Genesis și Discover 

Your Mission. Păstorul Florin Cîmpean, păstor senior 

al Bisericii Philadelphia din Chicago și revered Ilie To-

muța, conducătorii organizațiilor misionare 

menționate mai sus, au  mobilizat mai multe Biserici 

Penticostale din Chicago, Detroit, Hollywood - Florida, 

Nashville, Atlanta, să își deschidă inima pentru lu-

crarea din Madagascar și să ia în seamă posibilitatea 

unei colaborări mai complexe pe viitor, mai ales în 

trimiterea de echipe.  APME, organizația „mamă” din 

România, ne-a sprijinit în acest demers, deoarece 

mesajul de pe 

câmpul de misi-

une trebuie auzit 

clar de această 

generație, care 

are potențialul de 

a duce Evan-

ghelia lui Hristos 

lumii pierdute din 

diferite părți ale lumii, în această eră a comunicațiilor. 

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

 Cu păstorul senior Florin Cîmpean 

Cadouri copiilor bolnavi din Spitalul Atsimo 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Perioada cicloanelor tropicale - 

Dumnezeu să ocrotească țara și poporul 

malgaș în timpul ciclonului Ava, care se 

anunță puternic, în luna ianuarie. 

 Denisa Moldovan -  o studentă în anul II 

la CRST, va veni în practică la noi, în Ma-

dagascar, pentru 6 săptămâni. Va fi im-

plicată în diferite lucrări: cu copiii, ajutor 

medical, în școli, în funcție de darurile ei. 

 Școala Biblică Armata Adevărului - 

întărim echipa și regândim și viziunea no-

astră, ca să formăm cât mai mulți oameni. 

Păstori români din SUA pe care am avut bucuria să îi întâlnesc sau să îi cunosc în călătoria pe Coasta de Est: R.SUS: Florin 
Cîmpean, Luigi Mițoi, David Măgduț, Sami Damșa, r.Ilie Tomuța, Iulian Costea;  R.MIJLOC: Cristian Sandu, Cristian Ionescu, 
Simi Timbuc, Romeo Pelle, Cosmin Ilioni, R.JOS: Marian Chirla, John-Rodica Tipei, Nelu Rus, Gelu Strîmbu și Cornell Olan. 

  

    

În timp ce eu eram în SUA, Ioana a avut multe frământări legate de Sediul Joy4Mada-
gascar, unde avem atât Studioul Filadelfia, cât și celelalte întâlniri: cu copiii din Alfabe-
tizare, cu Școala Biblică Armata Adevărului, și alte întâlniri. Acoperișul s-a distrus la cu-
tremerele din 2017, iar odată cu venirea sezonului ploios, apa intra mai ales în studio, 
unde avem aparatură. După ce „promisiunea reparațiilor” s-a prelungit din diferite mo-
tive, am hotărât să căutăm un alt sediu. A fost ca o „șut divin”, dacă îl putem numi așa, 
care ne-a adus, până în Anul Nou și în cursul lunii ianuarie, într-o altă clădire, pe care 
încă o pregătim pentru lucrare.  

        Vă mulțumim cu drag pentru toată susținerea dvs în toate lucrările din Ma -
dagascar. Vă îmbrățișăm și ne rugăm pentru dvs, cerând ca Dumnezeu să vă 
răsplătească inima dăruită lucrărilor misionare și să vă întoarcă în felurite moduri, aici și 
în Cer, tot efortul depus pentru lucrare și pentru scopul ei: mântuirea malgașilor. 

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

   Schimbarea sediului Joy4Madagascar din Antsirabe 

 

 Organizația noastră, Fundația APME, a schimbat banca 
cu care lucrează, și implicit, conturile bancare. Noile 
conturi în care puteți să trimiteți banii sunt: 

           RON: RO20 BTRL RONC RT00 G897 1802 
            EUR: RO32 BTRL EURC RT00 G897 1801 
            USD: RO45 BTRL USDC RT00 G897 1802                                      
  Banca Transilvania – SWIFT CODE: BTRLRO22 

 Pentru donații în SUA sau CANADA, puteți contacta    
DISCOVER YOUR MISSION - http://dymission.com/       
MISIUNEA GENESIS - http://misiuneagenesis.org/   Ilie Tomuța     

Menționați la fiecare donație:                                                            
,,Pentru Madagascar” sau „Pentru Familia Șaitiș - Proiecte” 

 Contact: saitis.marcel@gmail.com /ioana.saitis@gmail.com  

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

Sigla Proiectului Joy4Madagascar 


