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Foaie de informare din

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

Promisiuni ale biruinței pe pământ străin
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori,
Dumnezeu ne încurajează lună de lună în moduri felurite și prin
persoanele de la care ne așteptăm cel mai puțin. Zilele trecute eram la
medic și în timpul consultației mi-a spus că are un verset biblic pe care
Dumnezeu i l-a dat pentru noi. „Bine, m-am gândit eu, surprins.” La final
de consultație, pe când plăteam, m-a întrebat: „- Ai o Biblie la tine?”„Da,
am, pe telefon, că eram în oraș.” A insistat să citesc promisiunea lui
Dumnezeu pentru familia mea din Isaia 45:2-3: „Eu voi merge înaintea ta,
voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe
zăvoarele de fier. Îți voi da vistierii ascunse, bogății îngropate, ca să știi Dumnezeu călăuzind pe Israel în deșert
că Eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel.” Wow!

ȘTIRI PE SCURT

Echipă din Biserica Eclesia în Madagascar
Timp de 2 săptămâni am avut la noi pe păstorul
Virgil Dan, din Biserica Eclesia din Cluj-Napoca,
însoțit de o mică echipă: familia Florin și Alina Popa și
Marius
Mureșan,
lider în biserică.
Călătoria
misionară
în Insula
a
O întâlnire cu Consulul României în Ma- Roșie
dagascar - Doamna Lăcrămioara Toader avut dublu
scop: slujire complexă: predicare în biserici și pe
stradă, cursuri ale păstorului Virgil Dan, evanghelizare
junglă, încurajări, consiliere - primul scop. Al doilea
motiv a fost pregătirea familiei Florin și Alina Popa, cu
cei doi copii ai lor pentru a se așeza în câmpul misionar din Madagascar pe termen lung. A fost primul contact al lor cu ceea ce înseamnă această țară, ce ar
presupune venirea lor pe ani de zile aici, unde ar trimite copiii la școală, ce ar putea să lucreze aici cu darurile și abilitățile lor. Așadar, vă chemăm să vă rugați
pentru Florin și Alina Popa, care în septembrie
2018 vor reveni în Madagascar ca misionari.



Teren cumpărat în Antanifotsy

După ce am „filat” acest teren aproape un an de zile
și ne-am rugat ca Domnul să ni-l dea și să
pregătească
banii
pentru el, am reușit,
în sfârșit, să îl
cumpărăm. Sunt 700
mp și vor fi pentru
comunitatea Assemblée de Dieu din
Antanifotsy, o mare
binecuvântare, loc pentru construirea clădirii Bisericii.


Prietenie cu Școala Vrăbiuțelor

Les Moineaux Rouges este o școală de la marginea
orașului Antsirabe, având 63 de copii la școala generală. Au fost mai
mulți, dar pentru că
nu și-au permis plata taxelor școlare
au plecat. Avem
aici burse pentru 25
copii săraci și Proiectul de Cornuri.

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

Biserica Eclesia - lucrare maraton
în două săptămâni
Am avea multe de spus despre timpul petrecut cu
păstorul Virgil Dan, cu Marius Mureșan și Florin &
Alina Popa. Am împărțit lucrarea în două părți:
evanghelizare spre jungla din Manakara. Am
străbătut jungla pe drumul national, am predicat pe
stradă - în special păstorul Virgil Dan și Florin
Popa, traduși de păstori malgași, care ne-au fost
parteneri. Am predicat în piețe și locuri aglomerate
în 8 localități: Ambositra, Ifandiana, Marofary, Ambonana, ca să dau câteva dintre ele. Ne-am rugat
pentru mulți oameni. Apoi Florin și Alina au lucrat
cu copiii din proiectele noastre, ajutați și de Denisa
Moldovan, care era încă la noi. La Școala Biblică
Armata Adevărului, în Biserici, la întâlnirea regional
cu păstorii din Vakinankaratra - s-a muncit mult din
partea echipei. Am învățat lucruri noi și interesante
de la păstorul Virgil Dan, am reușit să închiriem o
casă ptr Florin și Alina, care revin în Madagascar.

„Fântâni ce se sapă” - plantarea a 3 biserici
Turneele de evanghelizare pe care le facem cu echipele care ne vizitează nu sunt
călătorii fără scop. Le-am gândit strategic, având în gând: 1. să cunoaștem localitățile
și să vedem o primă reacție la aceste evanghelizări; 2. să plantăm pe viitor biserici în
unele dintre ele. Deja am început implicarea practică în plantarea a 3 biserici,
susținând prin Comitetul Executiv al Bisericii Assemblee de Dieu 3 familii de păstori
care au fost trimise unde i-am rugat noi, pe traseul acestor evanghelizări: 1. În
Morondava - pst Mbininitsoa cu soția lui; 2. În Talata - pst. Harisson - familie cu
6 copii; 3. În Mandoto - pst Onjaninaina și soția Rina, care așteptă un copil. Deja
au început să planteze biserici—3 biserici, iar noi le suntem alături lucrările lor.
Vă mulțumim din toată inima pentru toată susținerea dvs în toate lucrările din
Madagascar. Vă îmbrățișăm, chiar dacă suntem departe de dvs. Ne dorim din inimă
ca Dumnezeu să vă răsplătească inima de misionar transcultural pe care o aveți și să
vă întâlniți cu roadele eforturilor dvs în acea zi a răsplătirii divine.
Cu aleasă dragoste și prețuire,
2 familii de păstori—Onja și Mbinintsoa
Familia Șaitiș Marcel și Ioana, cu copiii Alessia, Ruth și Filip

MOTIVE DE RUGĂCIUNE


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



Clădiri biserici și multe case distruse
după ciclonul Ava în Tamatave – Domnul
să le dea putere oamenilor care locuiesc în
partea de est a țării, fraților a căror biserici
au fost distruse, să găsească resurse și să
își refacă locuințele și bisericile.



Familia Șaitiș - să ne dea Dumnezeu
sănătate familiei - atât copiilor, cât și nouă.



Școala Biblică Armata Adevărului - uneori simțim că merge fantastic, alteori trebuie
să tragem de fiecare păstor în parte, ca să
se implice mai cu entuziasm în lucrare.

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
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