
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru vremurile în care 

trăim și pentru posibilitatea pe care ne-a oferit-o să propovăduim 

Evanghelia Împărăției în Madagascar. Chiar dacă uneori la nivel 

personal suntem loviți de furtună, mergem curajoși înainte, 

știind că vă avem alături pe dvs, frații noștri de acasă, ce ne 

sprijiniți în rugăciune și cu mult efort și că Dumnezeu își 

conduce Biserica cu putere. După un timp de secetă în Marea 

Insulă Roșie s-au dezlănțuit furtunile și ploile. Ne-am bucurat de 

acest lucru, pentru că culturile de orez aveau nevoie de apă. 

Foaie de informare din Februarie 2017 

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

Operație reușită în România 

Bucuria de a vesti Evanghelia ce transformă vieți 

Lucrând cu Biserica Penticostală Assemblée de Dieu 

din Madagascar, ne bucurăm cînd conducerea ei vine 

cu planuri vizionare pentru extinderea Împărăției. 

Pentru anii 2017-2018 fiecare biserică trebuie să se 

implice în plantarea a încă două biserici. Am fost doi 

ani implicați în evanghelizare în satul Belazao din 

apropierea lacului Tritriva, cu pastorul Tina. Anul 

acesta am decis să ne implicăm mai mult în comuna 

Manandona, alături de pastorul Samisoa. Locul este 

cunoscut ca un puternic centru al vrăjtoriei, așa că 

avem nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu în lupta cu 

forțele spirituale rele din zonă. În acest moment facem 

evanghelizări pe stradă. Scopul este trecerea la un 

mic grup alcătuit din oameni convertiți. Apoi vom trece 

la stadii mai 

avansate în a 

avea o biser-

ică. Rugați-vă 

pentru oame-

nii care își 

predau viața 

lui Hristos și 

ptr noi, care 

evanghelizăm. cei care evang încercat odată în 

 Vă spuneam în scrisoarea anterioară despre o in-

fecție pentru care am fost operat înainte de Crăciun în 

Madagascar. Pentru că operația nu a reușit și puteam 

să ajung la septicemie - infecție în sânge, cu aproba-

rea APME din România am mers în țară în luna febru-

arie și am făcut această operație din nou la Spitalul 

Clujana din Cluj Napoca. Am stat la socrii mei, care au 

avut grijă de mine în această perioadă, iar Ioana și 

copiii au rămas în Madagascar. Dumnezeu mi-a făcut 

parte de întâlniri frumoase cu prieteni și frați care m-

au vizitat la spital, s-au 

rugat pentru mine și 

colegii mei de salon și 

m-au susținut în toate 

felurile. Sunt enorm de 

recunoscător că  în ciu-

da acestei furtuni per-

sonale, inima mi-a 

rămas liniștită și mulțu-

mitoare în El. Îi mulțu-

mesc pentru că a 

ocrotit familia mea, 

rămasă în Africa.   

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

Operație reușită la Spitalul Clujana  - ținuta de operație 

Ajutor în lucrarea din Manandona 

Drumurile desfundate în urma furtunilor de aici 

Evanghelizare în Manandona între case 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Echipa din Paris care ne vizitează - 

ocrotirea lor, putere în implicare, cu multă 

rugăciune și evanghelizări împreună. 

 Lucrarea din jungla Manakara -  cu oca-

zia venirii echipei din Paris, vom ajunge din 

nou în junglă în mai multe sate animiste. 

Domnul să atingă oameni și Evanghelia să 

aducă schimbare în sate. 

 Radio Aripile Credinței - să atingă Dom-

nul inimi prin Cuvântul rostit de echipa ra-

dio pe frecventa 92,6 MHz. Primim mărturii 

despre vieți transformate prin radio.  

Stagiu medical la Dispensarul și 

Maternitatea de stat Ambalavato 
  Luna februarie a fost foarte încărcată și pentru 

soția mea, Ioana. Toată luna a fost stagiară la 

Dispensarul și Maternitatea de Stat din cartierul 

Ambalavato, lucrând cu normă întreagă, că un 

cadru medical al dispensarului. Îngrijirea de ba-

ză a constat în luarea de parametri medicali, 

precum tensiunea, greutatea, temperatura, 

dând injecții și vaccinuri oamenilor și copiilor 

mici, făcând teste de malaria sau teste SIDA. 

Pe lângă acestea, în procesul de învățare, a 

asistat alături de moașele dispensarului la mai 

multe nașteri, oferind ajutor acestora, învățând 

și implicându-se în procedurile legate de noii 

născuți.  Gărzi de zi și noapte au completat ex-

periența acestui stagiu medical al Ioanei.  

De gardă și oferind asistență medicală în maternitate 

  

    

   În proiectul de alfabetizare avem 30 de copii pe care îi susținem cu ajutorul dvs 
aproape total: îmbrăcăminte și încălțăminte, taxe școlare, o masă pe zi la cantina 
școlii, rechizite și alte nevoi personale ale copiilor pe care le discută cu Ioana. 

   Una dintre  bucuriile noastre este Fanja, o domnișoară de 16 ani. A început școala 
la 13 ani, fiind adusă de la bunicii ei cu care locuia de mică de către părinți. Este cea 
mai mare dintr-o familie extrem de săracă cu 6 copii. Pentru că nu putea fi pusă la 
grupa ei de vârstă la școală, a fost încadrată într-o clasă mai mică. Este foarte sili-
toare la școală și are note bune. Încearcă să recupereze anii școlari. Fanja are in-
ima deschisă pentru Isus Hristos Merge constant la Biserica Penticostală Victory 
Chapel, unde viața ei a început să se schimbe.  

   Vă mulțumim cu drag pentru toată susținerea dvs în toate lucrările din Madagas-
car, vă îmbrățișăm și ne rugăm pentru dvs. Dumnezeu să ră răsplătească inima 
dăruită lucrărilor misionare și să vă întoarcă înmiit tot efortul depus toate felurile! 

  Vă suntem recunoscători, vă iubim și vă prețuim!    

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

   Fanja - una dintre binecuvântările Proiectului de Alfabetizare 

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 

RON – RO50 RZBR 0000 0600 0793 3608  - office@apme.ro 
EUR – RO33 RZBR 0000 0600 0793 3623 
USD – RO59 RZBR 0000 0600 0793 3640                  
Menționați la fiecare donație:                                                                 
,,Pentru Madagascar” sau „Pentru Familia Șaitiș - Proiecte” 

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

Fanja - 16 ani 


