
Dragii Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Dumnezeu ne-a oferit harul să vă avem alături de noi de-a lungul mai multor ani. Vă mulțumim frumos 

pentru că dragostea dvs pentru lucrarea lui Dumnezeu din Madagascar a rămas puternică, iar rugăciunile și 

susținerea pe care ați oferit-o cu generozitate au adus roade.  Suntem ca niște oameni care au fost legați cu o 

frânghie și sloboziți într-o prăpastie, ca să salvăm împreună pe cel căzut în abis. Dvs țineți frânghia, iar noi, 

avându-vă alături, oferim primul ajutor celui rănit și zbrobit din prăpastie. Vă mulțumim că suntem parten-

eri în această misiune de salvare a sufletelor oamenilor din Africa, din acest loc îndepărtat de casă, dar nu și 

de inima lui Dumnezeu, a Dvs și a noastră. Dumnezeu să vă răsplătească! 

Foaie de informare din Noiembrie 2016 

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

Piatră de temelie pusă la Biserica din Ambohibary (Casa Orezului) 

Pietre de temelie pentru gloria lui Dumnezeu 

să cumpărăm terenul și tot ei ne vor ajuta să constru-

im Biserica. Dar li s-au alăturat ca parteneri în acest 

demers și Biserica Betesda cu o parte din construcție. 

Vom începe lucrările propriu-zise în martie 2017.  Îm-

preună cu câțiva păstori ai Bisericii Penticostale As-

semblee de Dieu din regiune și cu echipa 

românească am avut părtășie în Cuvânt, rugăciune și 

încurajări  din Neemia. Apoi, am pus piatra de temelie 

a acestei lucrări frumoase cerând cu Solomon ca:  

„Dumnezeu să asculte rugăciunile făcute în acest loc;  

Dumnezeu să vindece bolnavi; Dumnezeu să elibe-

reze oamenii demonizați care vor veni în cadrul ser-

viciilor divine; Dumnezeu să schimbe vieți în acest loc 

prin Cuvântul rostit.” 

 

„Și Iacov s-a sculat dis-de-dimineață, a luat piatra pe 

care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere-

aminte și a turnat untdelemn pe vârful ei. A dat locului 

aceluia numele BETEL.” - Genesa 28:18-19 

Betelul este locul în care Dumnezeu I s-a descoperit 

personal lui Iacov, locul din care a început transfor-

marea lui. Dumnezeu i-a promis să fie alături de el 

pentru anii care vor veni. Drept răspuns la această 

binecuvântare, el a pus piatra pe care a dormit ca un 

monument, numind locul „Betel - Casa lui Dumnezeu.” 

Betelul a fost locul promisiunilor lui Iacov, locul în care 

inima lui a început să se lege de Dumnezeul Cel Viu. 

A fost locul în care în viața lui s-a început un capitol 

nou. 

 În Ambohibary, localitatea numită Casa Orezului, 

Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să punem o piatră de 

temelie alături de păstorul Dorel Grec și de Cristian 

Niță din Biserica Betesda din Watford, Londra.  

Am cumpărat terenul anul acesta - 1600 mp și dorim 

să îi ajutăm să construiască o clădire a Bisericii pe el. 

Se roagă de 10 ani de zile ca Dumnezeu să le dea o 

mână de ajutor, iar acum a venit vremea răspunsurilor 

la rugăciune. Misiunea Genesis din SUA ne-a ajutat 

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

Piatră de temelie pusă la Biserica din Ambohibary 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Lucrarea din jungla Manakara - Ne 

pregătim să mergem în 12-13 decembrie 

în junglă pentru câteva evanghelizări. 

 Clinica de nașteri din Tomboarivo - 

am renovat Clinica și arată excellent. Vă 

vom prezenta imagini în numărul viitor și 

o descriere. Vă mulțumim frumos de 

rugăciunile pe care le-ați înălțat ptr noi. 

 Leprozeria Mangarano - Pregătim 

pachete cu alimente pentru sărbători 

pentru cei din Leprozerie. Dumnezeu să 

ne dea un timp special cu ei! 

Pași spre un Radio FM în oraș 
 Împreună cu păstorii din Antsirabe, orașul 

în care locuim, am avut pe inimă să dez-

voltăm lucrarea evanghelistică și prin radio.  

Să facem un radio este mai scump, așa că 

până Dumnezeu ne va ajuta să ajungem 

acolo, am format 2 echipe: una tehnică și 

una de creație. Am cumpărat echipament 

pentru un mic studio, am început să înreg-

istrăm emisiuni de câte o jumătate de oră 

și am închiriat pentru fiecare săptămână 

spatiu pentru difuzare la un radio local - 

Radio Fitahiantsoa, pe frecvența 96,2 MHz  

Emitem de 3 ori pe săptămână predici, în-

demnuri, cântări, chemănd oamenii la Hris-

tos și la pocăință și la o viață frumoasă. 

Studioul pe care l-am dezvoltat parte din echipă. Radio Fitahiantso, unde am închiriat spațiu de emisie săptămânal 

  

    

   La Școala duminicală am făcut luna aceasta două lecții. Una dintre ele a fost 
despre viața lui David - alegerea lui ca rege. Un copil nebăgat în seamă nici 
măcar de familia lui, un sărac ciobănaș, a fost ales de Dumnezeu să își conducă 
poporul și să scrie istoria omenirii. Încurajăm acești copii să îl iubească pe 
Dumnezeu și să aibă încredere că El le va scrie istoria vieții.   

   Altă lecție a fost despre David și Goliat. Un copil fără vreo șansă de izbândă, își 
duce poporul la victorie împotriva uriașului Goliat și a cruzilor filisteni. Secretul lui 
a fost încrederea într-un Mare Dumnezeu, care a fost alături de el în viață.  

   La aceste întâlniri avem între 70-80 de copii pe care îi vedem viteji ai lui Hristos. 

   Vă mulțumim frumos pentru toată dragostea dvs pe care o arătați lună de lună 
față de noi prin rugăciuni, încurajări și susținere financiară, după cum vă pune 
Dumnezeu pe inimă. Vă mulțumim frumos că v-ați lăsat la dispoziția Lui și in-
vestiția pe care ați făcut-o aici este una cu efecte veșnice. Vă suntem recu-
noscători, vă iubim și vă prețuim!    

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

Școala Biblică pentru Copii Vestea Bună - Cuvântul atinge inimi mici 

DACĂ DORIȚI SĂ PARTICIPAȚI LA SUSȚINEREA NOASTRĂ 

 În ROMANIA SAU EUROPA - FUNDAȚIA APME - www.apme.ro   

    Conturile APME: Raiffeisen Bank Romania, Cod Swift: RZBR ROBU  

     

 În  SUA sau CANADA               

 - DISCOVER YOUR MISSION - http://dymission.com/   

 - MISIUNEA GENESIS - http://misiuneagenesis.org/        

Menționați la fiecare donație:                                                            

 ,,Pentru Madagascar” sau „Pentru Familia Șaitiș - Proiecte” 

Ne puteti contacta pe aceste e-mailuri: saitis.marcel@gmail.com  

            ioana.saitis@gmail.com 
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USD – RO59 RZBR 0000 0600 0793 3640                  
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