
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Evanghelia după Matei, capitolul 9:35-38, ni-l prezintă pe Domnul Isus Hristos într-
un plan extins de evanghelizare al Galileii și Iudeii. Inima Lui plină de sensibilitate și 
dragoste L-a făcut ca alături de propovăduirea Evangheliei Împărăției să se implice 
adânc în viețile oamenilor, eliberându-i de puterea Satanei și vindecându-le bolile. 
Întâlnirea Lui cu oamenii „necăjiți și risipiți, ca niște oi care n-au păstor” ne dezvăluie 
inima plină de compasiune pentru „holdele coapte” sau „pentru seceriș”. „Mare este 
secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul Secerișului să scoată 
lucrători la secerișul Lui.” Apoi, îi trimite pe ucenici cu Evanghelia Împărăției „la oile 
pierdute”. Ați înțeles acum, de ce compasiunea este unul dintre motoarele misiunii? 
Ea ne mișcă spre direcția slujirii altora, spre slujba „împăcării” altora cu Creatorul. 
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„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” Ioan 20:21                                                                                          

COMPASIUNE PENTRU CEI BOLNAVI 

Compasiunea - unul dintre „motoarele” misiunii 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, dar și prin implicarea no-

astră și a doamnei Consul Lăcrămioara Toader, fami-

lia Florin și Alina Popa au reușit să depună actele 

pentru obținerea re-

zidenței la Ministerul 

de Interne. Acum 

așteptăm ca ei să 

primească rezidență 

pe termen lung în 

Madagascar pentru 

toată familia. 

  În luna octombrie, cea mai mare parte a vieții 

Ioanei a fost dedicată Clinicii Ambalavato, unde și-a 

făcut stagiul medical atât pe Maternitate, cât și pe aju-

tor medical general. Mai multe zile și nopți petrecute 

în gardă, ne-a făcut să ne simțim puțin „pierduți” pe 

noi, soțul și copiii ei. Dar ne-am descurcat cu bine 

pentru că știm că „mami” îi ajută și pe alții, în special 

pe femeile care nasc. Pentru că într-una dintre 

săptămâni s-a sărbătorit Săptămâna Națională a 

Sănătății, Statul malgaș a oferit medicamente, trata-

mente și anumite facilități medicale gratuit, ceea ce a 

condus la cozi uriașe ale femeilor gravide la Clinica 

Ambalavato. 

Așa că, soția 

mea, Ioana 

a privit ca o 

mare bucu-

rie să slu-

jească 

femeilor din 

cartier și îm-

prejurimile 

noastre. 
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Ioana și unul dintre copiii născuți cu implicarea ei 

ȘTIRI PE SCURT 

 Familia Popa a depus actele pentru rezidență 

 Proiectul „Casa Rugăciunii” în demaraj 

Ioana oferă ajutor medical 

În fiecare luni, avem o echipă de păstori care se 

roagă la Centrul misionar roman. Am discutat cu 

păstorul Tina să dez-

voltăm această lucra-

re, devenind o „vatră” 

în care toți liderii din 

zonă să se aprindă. 

Avem și un calendar 

de rugăciune pentru 

această lucrare. 



 Dumnezeu ne-a ajutat și în privința lucrării Didasko
-Alfabetizare. Ne-a binecuvântat cu o sponsorizare 
considerabilă prin păstorul Marin Pintilie din Cluj-
Napoca, prin prieteni din Marea Britanie, Suedia și 
Norvegia sau prin Biserica Poarta Cerului din 
Timișoara, pastor Nelu Filip. Așa că am putut să luăm 
din nou în proiect 40 de copii foarte săraci, din familii 
destrămate, cu un singur părinte bolnav sau alte 
cazuri sociale. Acestor copii, Dumnezeu le oferă 
șansa la a face școală (în Madagascar orice formă de 
școlarizare se plătește). Nu doar că le plătim taxele 
școlare, însă le cumpărăm rechizite, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, uniformele diverse pentru școală și o 
masă pe zi, la școală. Miercuri și sămbăta copiii vin la 
Centrul Creștin Român pentru a-și pregăti temele, a 
primi explicații suplimentare legate de școală și alt tip 
de ajutor, prin intermediul a 4 profesori susținători. 
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Tabără de tineret regională la Antanifotsy 

Proiectul Alfabetizare - Didasko: început de an școlar 

În luna aprilie, împreună cu Comitetul Executiv al Bi-

sericii Assemblée de Dieu, am început să săpăm 

fundația pentru viitoarea Biserică din Antanifotsy. O 

mână de oameni se adunau aici într-un cort, apoi într

-o mică clădire de 2,5 metri x 6 metri, făcută din 

cărămizi nearse. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile 

și am reușit să cumpărăm un teren de 700 mp, apoi 

să construim, cu sprijin din SUA (teren) și România și 

Franța (clădire) o frumoasă clădire. Biserica va purta 

numele „Betesda”, iar inaugurarea ei o vom face în 

9 Noiembrie, cu echipa Bisericii Penticostale Betesda 

din Watford, Londra, cu păstorii Dorel Grec și Robert 

Drăgănescu și cu Comitetul Executiv al Bisericii 

Assemblée de Dieu Madagascar, președinte Arthur 

Rijamamay și Secretarul General Hajaniaina.  Ne-

am mai 

întâlnit în 

această for-

mulă și anul 

trecut, când 

am inaugurat 

Biserica ADD 

din Ambohi-

bary, pastor 

Claude.  

  Având ca bază textul din Fapte 1:8, tabăra de 

tineret a Bisericii Penticostale Assemblée de Dieu 

din Regiunea Vakinankaratra a reunit peste 100 de 

persoane, timp de cinci zile. Tema taberei s-a referit 

la impactul tinerilor în 

societate - ”Tinerii, 

instrumente ale 

Duhului Sfânt pentru 

înaintarea Bisericii.” 

În fiecare zi, tinerii, 

împărțiți pe 5 grupe, au 

evanghelizat atât 

orașul Antanifotsy, 

predicând pe stradă, cât și satele din jurul lui. Pe 

lângă asta, tinerii s-au bucurat de părtășie, de gân-

duri pline de miez ale păstorilor care au coordonat 

tabăra, de 

consiliere 

și de în-

curajare. 

Florin și eu 

i-am vizitat 

în tabără 

și am spri-

jinit acest 

proiect. 
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 Marcel - predică tabără 

 Biserica Penticostală ADD Antanifotsy - gata! 

Proiecte de construcții în Madagascar 

 Tabără cu 100 de tineri fantastici și opt 
păstori care au fost alături de ei 

Biserica Assemblée de Dieu din 
Antanifotsy - Bethesda 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Echipa din Biserica P Betesda, Watford, 

Londra - timp bun de părtășie cu echipa 

din Londra, lucrări pe care le vom face ca 

echipă: evanghelizări, încurajări, ajutorare. 

 Familia Șaitiș - sănătate, putere, înțelep-

ciune și purtare de grijă în toate. 

 Familia Popa - sănătate, înțelepciune, să 

găsească o mașină potrivită pentru lucrarea 

misionară  și pentru familia lor. 

 ECHIPA DIN MADAGASCAR– unitate, 

viziune, obiective atinse, solidaritate, victo-

 

  

    

  Încet, încet, echipa de români care se așează în Madagascar pentru a sluji acestui 
popor frumos se mărește. Noi, Marcel și Ioana Șaitiș, ne-am așezat aici în anul 
2013. Apoi a venit Ada Vultur, care este dedicată traducerii Bibliei în limbile triburilor 
din Madagascar. Ne-a vizitat și ne-a arătat rodul muncii lor (ea și o prietenă, lidera) 
cu echipele de nativi cu care lucrează pe traducerea Evangheliei după Luca și Ma-
tei în diferitele dialecte. 

  S-a așezat și familia Popa - Florin și Alina, cu fiicele lor, Eunice și Elisa. Ei 
deja încep să facă o lucrare bună și credem că ceea ce Dumneu a început prin ei, 
va continua. Apoi, îi așteptăm pe alții: Denisa Moldovan, Tabita Micu. 

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

din Madagascar. Ne dorim din inimă ca Dumnezeu să vă răsplătească din plin 
dragostea cu care ne înconjurați pe noi și malgașii cu care lucrăm. Ne rugăm ca să 
vă întâlniți cu roadele eforturilor dvs acum, dar și în acea zi a răsplătirii divine. 

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

   Echipa de români din Madagascar crește  

 

 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 ptr confirmare 
               ioana.saitis@gmail.com 
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Școala Biblică pentru Copii ”Vestea 

Bună” - în acțiune 
Lucrăm bine cu echipa de lideri care ne ajută în 

evanghelizarea copiilor prin „clubul biblic” sau Școa-

la Biblică pentru Copii „Vestea Bună”. În octombrie 

încă am mai învățat despre profetul Ilie, ca de la 

jumătatea lunii să intrăm în cartea Iona, abordând 

deja două teme: 1.fuga de Dumnezeu și 2. rugăci-

unea. Mergem pe aceeași structură: cântece, jo-

curi biblice, lecția biblică, versetul biblic, jocuri crea-

tive și lucru manual. De exemplu, versetul pentru 

fuga lui Iona de Fața Domnului a fost: ”Căci Domnul 

Îşi întinde privirile peste tot pământul ca să spri-

jine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” (2 

Cronici 16:9a). Familia Popa - Florin și Alina, ne-au 

ajutat foarte mult cu această lucrare, iar Alessia, fiica 

noastră mare a început să se implice ca „lider junior” 

alături de noi în această frumoasă lucrare. 

 


