
 De-a lungul ultimilor o sută de ani, conceptul de misiune  și misi-
unea însăși a trecut printr-o mulțime de schimbări, datorită felului în 
care a fost văzută de Biserica lui 
Hristos. Uneori a fost marginaliza-
tă, și a fost așezată doar în teolo-
gia practică, ca o lucrare anexă a 
Bisericilor care doreau să îi fie 
plăcute lui Dumnezeu. Apoi, a fost 
introdusă în eclesiologie, și consi-
derată ca o îndatorire a Bisericii 
față de Dumnezeu, care a curățit-o 
și care cheamă Biserica la a măr-
turisi Evanghelia. În final, în ultimii 
60 de ani, dar conștient, în ultimii 
30-35 de ani, misiunea a fost 
adusă în locul în care ar fi trebuit să fie întotdeauna, în teologia 
Trinității. Misiunea izvorăște din relația Trinitară: Tatăl l-a trimis pe 
Fiul, împuternicit de Duhul Sfânt, să răscumpere lumea pierdută în 
păcat prin „actul misionar” al întrupării, vieții sfinte și a învățăturii lui, al 
morții ispășitoare pe cruce și a învierii Sale. După învierea Sa, Isus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne cheamă să urmăm același model venit 
din Sfânta Trinitate: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu 
pe voi. Apoi a suflat peste ei și le-a zis: Luați Duh Sfânt!” (Ioan 20:21-
22). Iată ce onoare avem noi să fim chemați în „misiunea lui 
Dumnezeu” - missio Dei, harul să fim implicați toată Biserica în lu-
crarea de răscumpărare a oamenilor de aproape și departe!  
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 Cuprins 

Harul de a fi implicați în „missio Dei” în Insula Roșie 

∑ Meditație la Missio Dei - Misiunea 

lui Dumnezeu în lume 

∑ Misiune pe termen scurt - Echipa 

Bisericii Penticostale Betezda, 

Anglia 

∑ Lucrarea din jungla din Manakara 

∑ Ioana - finalizarea Școlii Medicale 

Paramaif și dreptul de a profesa 

∑ Păstori români în Madagascar - 

Turneul evanghelistic „Isus - Ușa” 

∑ Construcție casă pastorală pentru 

văduva păstorului Claude 

∑ În slujba divină prin lucrarea 

medicală 

∑ Fanja în luptă cu cancerul 
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Impărtășind Evanghelia sub un copac 



 În luna octombrie 2019 i-am avut ca musafiri pe 
câțiva bărbați tineri din Biserica Penticostală 
Betezda, Watford, Londra. De fapt, a fost o parte din 
comitet - Cristian Niță, Nicu Bobi Stranis Gherman și 
slujitori ai Domnului și ai altarului, precum Marius 
Marcu și Cosmin Cămărășan ne-au binecuvântat cu 
toată implicarea lor. Ei au venit toți cu 
binecuvântarea Bisericii Betesda și a păstorului 
Robert Drăgănescu. Am început cu întâlnirile cu 
copiii din Proiectele Vestea Bună și Didasko, apoi 
am mers în Tabăra de tineret a Bisericilor 
Penticostale Assemblée de Dieu din  Faratsio. Am 
pornit în Turneul Evanghelistic „Isus, Lumina Lumii”, 
spre orașul Morondava, care a cuprins 10 
evanghelizări. Am pregătit și un zbor în junglă, în 
care Cristian Niță și Bobi Stranis au predicat timp de 
trei zile în satele izolate, unde plantăm biserici. 
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Botezuri și evanghelizări în jungla Manakara 

     Misiune pe termen scurt - Echipă din Biserica Penticostală Betezda, Watford Londra  

Ioana a finalizat Școala Medicală Paramaif în luna 
octombrie și a primit dreptul din partea Ministerului 
Sănătății de a profesa lucrarea medicală în calitate 
de asistentă medicală și moașă oriunde pe teritoriul 
Madagascarului. Asta este o mare binecuvântare și o 
ușă deschisă pentru anii care ne stau în față. Nu știm 
încă cum Dumnezeu va aduce oportunitățile, însă 
suntem deschiși pentru dezvoltarea unei lucrări med-
icale internaționale  româno-malgașe. Am participat 
la această sărbătoare a finalului de facultate îm-
preună cu misionarii români de aici - Denisa Moldo-
van, Tabita Micu, Florin și Alina Popa, și ne-am 
bucurat să sărbătorim împreună acest eveniment. 
Mulțumim din inimă lui Dumnezeu pentru ajutorul dat 
și prietenilor care s-au implicat de-a lungul anilor. 
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∑ Dreptul Ioanei de a profesa în spitalele malgașe 

Finalizarea Școlii Medicale Paramaif  

 În cursul acestui an, Dumnezeu ne-a oferit 
oportunitatea să predicăm de șase ori în satele 
izolate din jungla Manakara. La fiecare zbor făcut în 
junglă am avut între 6-8 evanghelizări, majoritatea 
aceste călătorii în satele izolate ținând 3 zile. 
Așadar, putem să numărăm un total de 40-45 
evanghelizări în anul 2019. În toamnă am zburat din 
nou în zona Manakara, unde am avut ultima dată 
două botezuri în apă, unul în satul Ambalatany, 
unde au fost 12 persoane botezate, și în Ifanirea, 
unde au fost botezate 30 de persoane în apă, 
încheind „legământ” cu Domnul Isus Hristos. Nu a 
fost munca noastră, ci noi am intrat în secerișul 
altora, însă a fost și participarea noastră la plantarea 
de biserici în junglă care a început în 2014 cu 
parteneriatul între familia Șaitiș, apoi echipa 
Joy4Madagascar - echipă malgașo-română, și 
familia păstorului Bisericii Penticostale Assemblée 
de Dieu, Andre Rakotomanana. Suntem încântați 
că de-a lungul 
acestor ani au fost 
plantate cel puțin 
13 biserici în 
junglă. Acum 
avem în plan să 
aducem 
evangheliștii din 
junglă și să îi 
instruim prin 
cursuri speciale 
ale Școlii Biblice de Ucenicie ”Armata Adevărului”, 
pe care o avem de 5 ani în Antsirabe. 

  

La sărbătoarea de absolvire cu familia 



 

   Păstorul Claude a fost parte din echipa noastră de slujitori ai Bisericii 
Penticostale ADD din Vakinankaratra. Fiica lui mare, având 25 de ani, a 
murit imediat după nașterea unei fetițe, Melissa, care a rămas orfană de 
mama ei. Tristețea pierderii ei a dus la un infarct, care l-a omorât. Așadar, 
în decurs de 6 luni, în această casă au îngropat doi morți. Au rămas în 
urmă văduva Odette Voahangy, cu trei copii și cu micuța orfană, pe care a 
luat-o ea în îngrijire. Deoarece vor trebui să părăsească casa pastorală în 
care au locuit, am căutat ajutor în România pentru a le construi o casă, ca 
să nu ajungă după 20 de ani de slujire a bisericii direct pe stradă, fără 
nimic. O familie din România din Biserica Penticostală Speranța din Cluj-
Napoca, familia Mircea Olar, a mobilizat prieteni și rude și ne-au ajutat să 
începem acest proiect de construcție pentru văduva Odette și familia ei. 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am propus ca în aceste zile, în maxim două 
săptămâni, să avem casa finalizată, iar familia să se poată muta în casă. 
Vă mulțumim din inimă pentru toată dragostea și susținerea acestei familii. 

     Construcție casă pentru văduva unui păstor și familia ei  
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Misiune pe termen scurt și Turneu de 

Evanghelizare „Isus, Ușa spre Mântuire” 
   În luna noiembrie i-am avut la noi pe păstorii Daniel 

Hada (Biserica Penticostală Golgota - Hunedoara) și 

Ciprian Bârsan (Biserica Penticostală Izvorul Vieții - 

Reșița), precum și pe Daniel Știrb, slujitor în Biserica 

Penticostală Filadelfia din Paris. Două săptămâni de 

alergare, evanghelizări, vizite, predici în biserici și pe 

străzi, ajutorare în diferite părți și în proiecte sociale, 

dar mai ales obositorul, dar încântătorul turneu de 

evanghelizare cu titlul „Isus, Ușa spre Mântuire”, în 

care am format o echipă de 8 persoane care ne-am 

deplasat spre Morondava și înapoi, ajutând atât 

păstorii locali de pe traseu în plantarea bisericilor și 

dezvoltarea lor, cât și creând planuri strategice de 

viitor pentru plantarea unor noi biserici în regiunile 

Vakinankaratra și Menabe. Păstorii locali din Antsira-

be, Morondava și alte localități i-au așteptat cu bucu-

rie și au organizat evenimente în parteneriat cu noi. 

Denisa Moldovan și Tabita Micu sunt misionare cu dublă 
specializare. Nu doar că au făcut Școala de Misiune de la 
Constanța, ci înainte au absolvit fiecare și Școli de Asistență 
Medicală. Începând din noiembrie, Ioana a umblat pe la 
Spitalul Municipal, la Direcția de Sănătate și la alte instituții 
pentru a obține pentru Denisa dreptul de a practica voluntari-
atul în Clinica Ambalavato. Și, cu perseverență și, mai ales, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, a reușit. Anul acesta Denisa a în-
ceput să profeseze lucrarea medicală în Clinica Ambalavato, 
pe lângă alte proiecte misionare. Pe Tabita a ajutat-o să se 
integreze în mica echipă a Dr. Teo, la Clinica „Viață Nouă”, 
unde, în urmă cu 3 ani am făcut o renovare serioasă, o mică 
clinică cu maternitate, dar și cu medicină generală, aflată într
-un cartier din apropierea noastră, Ampanatovana. 

   În slujba „divină” prin lucrare medicală: Denisa și Tabita 



Motive de rugăciune 
∑ Pentru Madagascar, care trece prin mari 
inundații în perioada ciclonică anuală. Dezas-

tre, pierderea caselor și a vieților, durere;  

∑ Mutarea noastră în capitală - Dumnezeu 
să ne ajute să găsim o casă potrivită pentru 

noi și lucrare, școlile potrivite pentru copii; 

∑ Pentru protecție -  Marcel călătorește 
săptămânal 500 de km pentru a preda la 
Seminarul Teologic; protecția familiei care 

rămâne acasă - Ioana și copiii; 

           Cu aleasă dragoste și prețuire,   

                Familia Șaitiș Marcel și Ioana, cu copiii Alessia, Ruth, Filip și Naomi 

∑ 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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          Fanja în luptă cu cancerul 
 
În proiectul nostru legat de Leprozerie, am descoperit-o pe 
Fanja Lalaina, o femeie de 28 de ani, căsătorită, care avea 
tot timpul gâtul acoperit cu un fular. Rugându-ne în casele 
familiilor de leproși, ne-am rugat și pentru familia ei. Ea nu 
este leproasă, însă unii din familia ei sunt. Am descoperit că 
avea gâtul foarte umflat și imediat am luat măsuri să o 
ajutăm. Denisa Moldovan ne este parteneră în acest proiect. 
Doctorii au descoperit că Fanja avea cancer - 4 ganglioni, din 
care a putut să extragă doi, iar pe doi nu i-a putut scoate. 
Acum o ajutăm pe Fanja să treacă prin cruntul proces al 
chimioterapiei. A făcut deja trei ședinte de chimioterapie. Ne 
luptăm pentru viața ei și vă chemăm să vă rugați pentru ea. 
Vă mulțumim frumos celor care ne-ați ajutat până acum cu 
investigațiile medicale, cu tratamentele și cu toate deplasările 
pe care trebuie să le facă în capitala țării, în Antananarivo, 
unde este singurul loc din țară în care există Îngrijire Onco-
logică la 26 milioane de locuitori. 

Foaie de informare din Madagascar Oct - Nov - Dec 2019  /  Ian 2020 

      Așa cum am arătat mai sus, în Madagascar avem o mulțime de provocări interesante, neașteptate, 
plăcute, iar uneori, neplăcute. Lunile trec repede, iar viteza cu care se derulează evenimentele ne-au făcut 
să fim în întârziere cu Scrisorile noastre de informare, lucru pe care vom încerca să îl evităm pe viitor, ca să 
nu vă aducem îngrijorare și dvs. Stând și examinând lista cu „situația financiară lunară” pe care o primim lu-
nar de la Agenția Penticostală de Misiune Externă, la intrarea în noul an, 2020, am fost încercați de motive 
de mulțumire și recunoștință, pentru că nu ne-ați uitat. Au fost păstori cu care nu am comunicat de multă 
vreme, însă ei și bisericile pe care le păstoresc s-au gândit la noi. Au fost biserici care nu ne-au susținut de 
multă vreme, dar au început să ne susțină din nou. A fost un alt motiv de recunoștință! Au fost frați și surori 
și prieteni, cu care am pierdut legătura. Totuși, nu ne-au uitat. Vă mulțumim frumos! Deși știm că situația fi-
nanciară nu este cel mai important lucru, am văzut totuși, în această listă, reflectată dragostea dvs atât 
pentru Dumnezeu și misiunea Lui, cât și pentru noi, familia Șaitiș. Suntem ajunși la capăt de lume, dar nu 
uitați, lucrând la mare depărtare de casă, însă susținuți cu „frânghii ale dragostei”, ca să împărtășim Evan-
ghelia celor care nu o cunosc și să fim mesagerii dragostei dvs față de ei. Vă mulțumim frumos pentru că ați 
rămas alături de noi atîta timp și îi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru dvs și dragostea dvs. 
Dumnezeu să vă răsplătească din abundență tot efortul și fiecare act de dragoste revărsat spre Madagascar 

Fanja și mama ei înainte de a  pleca la 

Antanananarivo pentru cea de-a treia ședință 

de chimioterapie. 


