
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 După cinci ani de slujire în Madagascar am analizat care au fost 
principalii factori care au dus la dezvoltarea acestei lucrări spirituale 
atât de bine. Iar răspunsul pe care l-am găsit au fost în principu reduse 
la un cuvânt: PARTENERIATUL. Avem harul să fim chemați parteneri 
la lucrarea lui Dumnezeu de Răscumpărare a Lumii. Avem 
binecuvântarea de vă avea pe dvs, prieteni scumpi, familii dragi, 
Biserica lui Hristos, ca parteneri. Împreună facem această lucrare 
sfântă. Având așa multe provocări în Madagascar, ne-am împrietenit cu 
Biserica lui Hristos Penticostală Assemblée de Dieu. Parteneri. Și ne-
am format în ultimii ani o echipă de peste 25 de oameni: PARTENERI! 

Foaie de informare din Mai — Sept 2018 

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

ECHIPA - SECRETUL UNEI BUNE LUCRĂRI 

Biruința în parteneriat - acasă și în Madagascar 

Am reușit să construim Biserica din localitatea 

Antanifotsy, iar în curând vă voi trimite și poze cu ea 

acoperită, ptr că este deja acoperită.  În luna noiem-

brie vor veni la noi 

un grup din Biserica 

Penticostală Be-

tezda din Anglia, 

păstor Dorel Grec, 

și vom face inaugu-

rarea ei împreună 

cu ei. 

  În primii trei ani ai lucrării din Madagascar, am făcut 

multe lucruri. Le facem și acum. Evanghelizări, 

plantări de biserici, proiectul radio, construcții, ajutor 

medical, parteneriate educaționale, 40 de copii în pro-

iectul Alfabetizare Didasko, ajutorare studenți, familii 

sărace. Dar le facem diferit. Dumnezeu ne-a călăuzit 

să formăm echipe în ultimii doi ani, cu conștiența că 

lucrarea este pentru Madagascar. Am atras de partea 

noastră bărbați, femei, tineri talentați, evangheliști, 

păstori, iar împreună cu ei am început să construim  

echipe cu care să binecuvântăm Madagascarul pe 

toate aceste planuri. Toți împreună suntem Joy4MG. 

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

O parte din echipa Joy 4 Madagascar și familiile lor 

ȘTIRI PE SCURT 

 Biserica ridicată în Antanifotsy 

 Întâlnire de tineret la Centrul Joy 4 Madagascar 

La noi la centru, păstorii din regiunea noastră au or-

ganizat o întâlnire de tineret cu aproape 100 de tineri, 

în care ne-am 

implicat și 

noi. Dorim să 

îi atragem 

mai aproape 

de noi pe unii 

dintre ei, ptr 

lucrare. 



 

 Dumnezeu ne-a binecuvântat în acest an într-un 
mod excepțional în ceea ce privește lucrarea cu 
Studioul Filadelfia. 

    Nu am reușit să facem un radio, cum ne-am 
propus, dar nici nu ne-am lăsat copleșiți de asta. Am 
căutat o altă modalitate de a răspândi Evanghelia. 
Discuțiile cu reprezentanți a mai multor radiouri laice 
din 4 regiuni: Antananarivo, Vakinankaratra, Menabe 
și Manakara, ne-au adus în postura de colabora cu 8 
radiouri (unul, oferindu-se singur). În fiecare lună 
pregătim peste 125 de emisiuni de câte 30 de minute 
fiecare, pe care le difuzăm prin aceste radiouri. 
Prin această lucrare, Dumnezeu ne-a dat audiență 
ascultătorilor din mediile publice, iar în urma lucrării 
au fost plantate 4 Biserici - în Morondava, în 
Manandona și în două în Ansirabe, în cartiere. 
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Renovare Secția de Pediatrie din Antsirabe 

Emisiuni creștine pe unde radio - prin 8 radiouri laice 

De doi ani am început turnee strategice de evan-

ghelizare cu echipele care ne vizitează, cu scopul 

de a planta biserici în urma evanghelizărilor. Un 

turneu cuprinde între 8 și 10 evanghelizări publice: 

pe stradă, în piețe, între casele oamenilor, în sate. 

Cerem Bisericii Penticostale Assemblée de Dieu să 

ne dea păstori care să se așeze în localitățile în 

care trecem de două ori cu evanghelizarea, ca să îi 

preia pe oamenii care întreabă la ce biserică să 

meargă, după luarea unei decizii pentru mântuire. 

Bineînțeles, pot merge la orice biserică evanghelică, 

însă dacă putem planta Biserici AoG, o facem cu 

drag. Anul acesta am ajutat la plantarea de biserici 

în Morondava, Talata și Mandoto, unde susținem 

trei familii: Mbinintsoa, Harisson și Onjaniaina. 

  În cursul anilor 2017-2018, Ioana a făcut practica 

medicală și voluntariat la Spitalul Municipal Atsimo 

din municipiul Antsirabe, un spital care se adre-

sează la aproximativ 700.000 de locuitori. În 

această perioadă, 

Dumnezeu a pus 

pe inima ei gândul 

de a renova 

Secția de Pedia-

trie a Spitalului.  

Cu ajutorul Bise-

ricii de acasă, 

sprijiniți de câteva 

familii, prieteni din Austria, am început să trans-

formăm în realitate acest impuls al Duhului Sfânt. 

Am renovat în întregime Secția de Pediatrie, în inte-

rior și la exterior am 

vopsit paturile, mo-

bilierul, am creat o 

rampă, ca paturile 

care vin cu copii la 

Urgență Pediatrie, 

să poată fi urcate în 

sala de intervenție. 
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 Ioana la Pediatrie în practică 
medicală 

 Plantare de Biserici în 3 localități 

Turnee strategice de evanghelizare 

 Jules creând desene atractive 
pe pereți pentru copiii spitalizați 

 Bogdan Vătămănescu și echipa din Franța 
predicând în localitatea Ankazomiriotra 



 

    
   Lunile iulie și august le-am petrecut în România, unde am venit cu familia atât pentru examene, Ioana - la 
Școala de Asistente Medicale, iar eu, înscrierea la Doctorat pentru specializare Teologie Penticostală - 
Misiologie (de altfel, o mare surpriză pentru mine!). Un alt demers a fost cel legat de sănătate - am făcut 
verificări ale sănătății noastre și ale copiilor noștri, cerând  diferiților medici să ne consulte, mai ales că venim 
din Madagascar după un an care a inclus multe „aventuri”, inclusiv Epidemia de Ciumă. Al treilea lucru pe care l
-am făcut constant a fost să vizităm o parte dintre Bisericile care ne sunt parteneri în lucrarea din Madagascar, 
în acest scop ajungând în Biserica mamă ”Speranța” din Cluj Napoca (păstor Ionuț Benea), Filadelfia (păstor 
Marin Pintilie),  Eclesia (păstor Virgil Dan), la Satu Mare (Adevăr și Lumină - păstor Ioan Leș), Brașov (Biserica 
Punctul Zero - păstor Fănel Șerban), Timișoara (Biserica Poarta Cerului - păstor Nelu Filip), Cladova ( păstor 
Domin Haneș),  sau la prietenii noștri din Londra ( Biserica Alfa și Omega - păstor Adrian Bucur) și Biserica 
Betezda (pastor Dorel Grec). Suntem datori multor altor biserici, însă timpul a fost limitat. Probabil că în alt an 
vom ajunge în zona Bistriței și Aradului, cărora le suntem recunoscători.  

De asemenea, am avut un timp de Retreat excelent cu Echipa APME, iar președintele APME, păstorul Ghiță 
Rițișan, și-a făcut timp să ne încurajeze, să ne evalueze lucrarea și să ne sfătuiască pentru perioada următoare. 

   Un timp bun de părtășie în România  

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

Chemarea într-o lucrare nouă:  

Școala Teologică din Antananarivo 
Anul acesta am fost invitat de către echipa ameri-

cană, care conduc Școala Teologică din Antana-

narivo, care pregătesc păstorii malgași, să mă 

alătur echipei de profesori. Rectorul acestei școli, 

misionarul Jim Thacker, mi-a oferit deja de lucru, 

iar din luna ianuarie 2019, voi începe să predau 

cursuri pe Evanghelia după Ioan și 1,2.3 Ioan. Ei 

mi-au cerut să îmi mai dezvolt studiile, în măsura 

în care este posibil, ca să putem ridica nivelul Șco-

lii Teolo-gice de la nivel de Seminar, la nivel de 

licență, sau Facultate. Venit în vara aceasta în 

România, am vrut să continui cu un Master la Insti-

tutul Teologic Penticostal din București, însă 

Dumnezeu mi-a deschis o altă ușă, bursă pentru 

un Program de Doctorat sub îndrumarea Prof. 

Univ. Dr. Habil. Corneliu Constantineanu, la 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. 

    

   FAMILIA FLORIN ȘI ALINA POPA  
            NOI MISIONARI ÎN MADAGASCAR 

 În luna octombrie se vor muta în Madagascar pe termen lung 
familia Popa - Florin și Alina, cu micile lor prințese, Eunice și 
Elisa. Vă chemăm să vă rugați pentru acomodarea lor în 
Madagascar, în clima tropicală, pentru ocrotire, pentru o bună 
așezare în „casa lor” pe următorii ani. 

Va trebui să pregătim actele ca ei să poată primi viză pe termen 
lung. Deja a început acest proces cu viza primită de la 
Ambasada Republicii Madagascar din Roma, însă procedurile 
sunt mult mai complexe, odată ajunși în Marea Insulă. De 
aceea, fiți alături de ei în toate modurile posibile. 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Familia Florin și Alina Popa – Se vor așe-

za în Madagascar în luna octombrie. Să vă 

rugați pentru acomodarea lor în clima tropi-

cala, pentru ca să putem pregăti dosarul și 

să primească VIZĂ de REZIDENȚĂ în Ma-

dagascar. 

 Familia Șaitiș - sănătate, putere, înțelep-

ciune și purtare de grijă în toate. 

 ECHIPA DIN MADAGASCAR– să fie bine-

cuvântați pe toate planurile, să fie unitate și 

viziune în echipă, ca lucrarea misionară Joy 

4 Madagascar să își atingă obiectivele bune 

 

  

    

  Anul școlar s-a terminat, iar copiii au intrat în vacanța mare. Dorim să vă mulțumim 
pentru toată susținerea pe care ne-ați acordat-o în lucrarea cu copiii pentru acest 
ultim an. Au fost susținuți cu burse pentru școală 100 copii în cele patru școli cu 
care suntem parteneri: La Promesse, Les Pigeons, Le Manoro și Les Moineaux 
Rouges. Au fost susținuți în Proiectul Didasko sau Alfabetizare, pe care îl 
facem noi, 40 de copii - cu tot ce au avut nevoie pentru școală: taxe școlare, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, profesori suplimentari, lecții suplimentare cu 4 
profesori la Centrul nostru biblic Joy 4 Madagascar. Bonus, datorită dvs, le-am 
oferit o masă în fiecare zi la fiecare școală la care am găsit un sistem de cantina.  

        Vă mulțumim din toată inima pentru toată susținerea dvs în toate lucrările 

din Madagascar. 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,   
                  Familia Șaitiș Marcel și Ioana, cu copiii Alessia, Ruth și Filip 

   Proiecte susținute în anul 2017-2018 cu copiii  

 

 Conturile FUNDAȚIEI APME - SUNT URMĂTOARELE: 

           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 Familia Șaitiș, Madagascar” 

 Contact: saitis.marcel@gmail.com  
               ioana.saitis@gmail.com 
. 
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Școala Biblică de Ucenicie ”Armata 

Adevărului -  a doua generație 
Iată că funcționăm de trei ani cu Școala Biblică 

de Ucenicie ”Armata Adevărului”. Fiecare ge-

nerație merge doi ani, cât durează cursurile. 

Apoi urmează o altă generație. Și tot așa.  

Suntem la cea de-a doua generația și am finali-

zat primul an. Deși am început aproape 50 de 

persoane, pe parcurs au mai obosit. Păstorii 

care predau - opt, împreună cu mine, sunt con-

duși de păstorul Manitra Ramanitra, directorul 

școlii, un om valoros, care este dascăl și la 

Seminarul Teologic din Antananarivo. Școala 

Biblică ”Armata Adevărului” a mobilizat mai 

multe persoane, care au devenit plantatori de 

biserici sau au plecat mai departe, căutând să 

devină păstori. Numai anul acesta am încurajat 

5 persoane să devină păstori. Aleluia! 


