
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea și îndurarea pe care ne-o arată în fiecare an, chiar și atunci când 

simțim că povara este mai grea și frământările de diferite feluri ne apasă inima. Am citit dintre scrisorile colegilor 

noștri misionari din alte alte părți ale lumii despre diferite probleme cu care s-au confruntat la început de an 2017. 

Din câte am văzut chiar pe la știri aici în Madagascar, și în România anul a început cu ninsori grele și nămeți care 

au pus țara în stare de urgență. Aici în Africa, dimpotrivă, căldurile sunt foarte mari și lipsa de apă dă mult de 

furcă oamenilor - seceta usucă ogoarele și culturile de orez, dar și animalele. În toate acestea, îi cerem lui 

Dumnezeu pentru noi și pentru dvs „pace care întrece orice pricepere”, deoarece promisiunea Domnului nostru 

Isus Hristos a fost aceasta: ,,V-am spus aceste lucruri (despre necazurile ce vor atinge pământul și prigoniri ale 

creștinilor) ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”(Ioan 16:33) 

Foaie de informare din Ianuarie 2017 

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

Cutremur de pământ în Madagascar 

Provocările de pe Tropice - motive pentru a crește!  

În luna decembrie 2016, chiar înainte de Sărbători, 

am trecut printr-o operație la Spitalul luteran Andrano-

madio (Apă curată). Datorită unei mici neatenții, doc-

torul nu a operat chiar problema pentru care am intrat 

în blocul operator - o infecție cu niște ramificații, ci a 

făcut o eroare medicală, considerând-o o operație 

ușoară. Am 

trecut prin 

anestezie gen-

erală, dar 

problema nu a 

fost rezolvată. 

Am mai încer-

cat odată în 

primele zile ale 

lunii ianuarie la un spital particular din Antananarivo, 

dar doctorul nu a fost disponibil decât la finalul lunii 

februarie. Am decis, în cele din urmă, ca Marcel să 

meargă în România, pentru că problema nu mai poate 

aștepta prea mult, e infecție și se poate răspândi în 

organism. Vă chemăm să vă rugați pentru noi, pentru 

călătoria lui Marcel, care va fi operat în Cluj-Napoca, 

pentru refacere rapidă, ca în luna februarie să se 

poată reîntoarce în Madgascar la familie și în lucrare.  

 Începutul anului ne-a surprins printr-un cutremur 

destul de puternic chiar de ziua soției mele, Ioana. Era 

ora 1 noaptea, lucram la un raport și casa a început 

să se zgâlțâie puternic. O parte dintre lucrurile de pe 

mobilă au căzut jos. Am alergat speriat pe scări spre 

dormitoare, unde soția mea era deja în picioare și ne 

gândeam unde să îi ascundem pe copii. Speram să 

nu se rupă scările de la casă, care făceau rezonanță 

la cutremur. Cutremurul a ținut 20 de secunde, iar 

tencuiala din anumite părți ale casei a căzut, câteva 

țigle s-au spart pe casă și casa s-a fisurat în câteva 

părți. Oamenii din țară s-au speriat foarte tare, iar 4 

orașe din cele 7 ale țării au simțit cutremurul. El a avut 

5,5 magnitudine pe scara Richter, dar nu au fost decât 

pagube material, dar nu oameni morți. Două persoane 

din biserică au 

ajuns la spital din 

cauza cărămizilor 

și țiglelor care le-au 

căzut în cap. Case 

multe sunt crăpate 

și avariate, și 

puțină panică. 
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Bucăți de tencuială căzute la vecini 

Operație nereușită la Spitalul luteran 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Sănătatea lui Marcel – Să treacă cu bine 

prin operația din România, să se refacă 

bine și repede pentru a se putea alătura 

familiei și lucrării în Madagascar; 

 Școala Biblică Armata Adevărului - har 

și motivație pentru a putea răspândi Evan-

ghelia în ținutul nostru - Vakinataratra. 

 Radio Aripile Credinței - să atingă Dom-

nul inimi prin Cuvântul rostit de echipa no-

astră pe frecventa 92,6 și să să auzim 

mărturii despre vieți schimbate prin 

predicile și cântările difuzate la radio.  

Școala Biblică Armata Adevărului - 

pregătire de lucrători pentru regiune 
  Deși puțin am fost în întârziere din pricina problemelor 

de sănătate, în luna decembrie am programat cursurile 

Școlii Biblice Armata Adevărului, iar în 7 ianuarie am în-

ceput. Avem o echipă de peste 25 de oameni care vom 

învăța despre Dumnezeu până la finalul lunii iunie, par-

curgând următoarele cursuri: FFF (Proclamarea cu Impact 

a Evangheliei), Lucrarea de Putere a Bisericii, Creștinul 

Responsabil, Trăind Noua Viață, Conducerea Bisericii, 

Doctrine biblice și alte cursuri. Cursanții sunt în al doilea 

an, deoarece școala merge pe module așezate pe doi ani 

de zile. Dumnezeu ne încurajează inimile și ne motivează 

să ne evanghelizăm regiunea - Vakinakaratra, așa că 

acest cursuri ne ajută în creșterea noastră. Avem și părți 

practice obligatorii - rugăciuni și evanghelizări în mai mul-

te sate și orașe din jurul nostru - 10 localități. 

Pastorii Samisoa și Manitra predau la Școala Biblică 

  

    

   Ca parte a lucrării de misiune, Ioana a început anul acesta Școala de Asistenți 
Medicali și Moașe la PARAMAIF, Antsirabe, o extensie a Universității de Medicină 
de Stat din Madagascar. În tot ceea ce face pune dragoste și pasiune, așa că școa-
la i se potrivește perfect atât pentru a ajuta malgașii, cât și pentru a împărtăși cu ei 
Vestea Bună. Cursuri, examene, practică medicală, învățare și alte lucruri sunt 
provocările pe care le are în fiecare lună. De exemplu, în ianuarie are o sesiune cu 
14 examene în limba franceză și malgașă, dar Dumnezeu îi va da putere să le ia cu 
bine pe toate. Așa ne rugăm. Pe lângă ajutorul medical pe care îl oferă acasă când 
vin persoane cu accidente casnice, este implicată ca și voluntar și ucenic la un cabi-
net medical, iar stagiul din luna februarie îl va face la un spital din oraș.  

   Cu ocazia intrării în Noul An 2017, vă dorim să fiți binecuvântați deplin cu 
sănătate, pace, bucurii și îndurare. Bunătatea lui Dumnezeu să vă fie temelie în 
toate planurile pe care vi le-ați făcut pentru noul an și Harul și Prezența Lui să vă 
înconjoare pe dumneavoastră și familiile dvs! 

  Vă suntem recunoscători, vă iubim și vă prețuim!    

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

   Implicare în cabinet medical ca voluntară și examene 
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Ioana la cabinetul medical 


