
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Madagascarul se află într-o criză acută mondială datorită 
epidemiei de ciumă extremă care a lovit această țară în 
ultima lună. Anul acesta s-au semnalat peste 1000 de cazuri 
de ciumă, majoritatea dintre ele fiind de tip pneumonic, 
transmisibile prin aer, care au dus la moartea a peste 100 de 
persoane. Școlile au fost închise în timpul acestei luni, copiii 
primind teme acasă. Au fost interzise întâlnirile publice, iar 
bisericile și-au asumat responsabilitatea pentru serviciile 
divine.  Încurajarea Domnului pentru noi a fost din Psalmul 
91: 5-6 ,,să nu te temi...de ciuma care umblă în întuneric (...)”  

Foaie de informare din Octombrie 2017 

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

Cursuri la Școala Biblică Armata Adevărului 

Speranță...în mijlocul epidemiei de ciumă 

Aproape 2 săptămâni i-am 

avut la noi pe prietenii din An-

glia, de la Biserica Penticos-

tală Betezda, Watford, pastor 

Dorel Grec și 2 pesoane din 

România, Daniel Bujeniță de la 

APME și Sergiu Culda de la 

Biserica Betel din Arad. Evan-

ghelizări pe stradă, rugăciuni 

pentru oameni, predicare și 

încurajare în Biserici în Antsi-

rabe și Morondava, vizită și 

rugăciune pentru leproși și alte       aa 

activități făcute împreună: 1,1 tone de orez ptr săraci. 

 Am dat startul la început de octombrie Școlii Biblice 

Armata Adevărului, care pregătește lucrători în cadrul 

Bisericii Assemblée de Dieu, care sunt trimiși apoi în 

câmpul de misiune malgaș, predicând Evanghelia și 

plantând Biser-

ici locale. 

 Deja avem din 

echipa noastră 

2 bărbați, Fano 

și Jeremy, care 

sunt într-o co-

mună la  70 km 

de noi, în Antanifotsy, iar acolo a apărut o mică bise-

rică datorită eforturilor lor, conjugate cu ale unei familii 

de păstori, Naina și Vero. Mai avem anul acesta pe 

unul dintre studenții noștri, Ramanitra, care a plecat la 

Școala Teologică din Antananarivo și se pregătește 

pentru a deveni păstor. Mergem în paralel cu 3 cursuri 

în lunile octombrie și noiembrie: Homiletică, Herme-

neutică și Creștere personală. S-au înscris 40 de stu-

denți pentru cei 2 ani de cursuri, din biserici și confesi-

uni diferite și căutăm să îL cunoaștem pe Dumnezeu, 

să creștem în El și să răspândim Mesajul Vieții în jur. 

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

Cursul de Homiletică - pst Emilson 

Evanghelizări cu echipa din Betezda, Londra 

Organizația Mondială a Sănătății în Madagascar 

Împreună cu echipa din Anglia și România 

Evanghelizare pe stradă 
În 7 localități 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Epidemia de ciumă - Dumnezeu să o 

ocrotească de boli pe Ioana, care va în-

cepe să lucreze ca stagiară la spitalul muni

-cipal din Antsirabe. 

 Noi familii de misionari -  Familia Florin 

și Alina Popa din Cluj Napoca se 

pregătesc pentru misiune în Madagascar. 

 Familii  și copii din Școala La Promesse 

- pregătim dosare sociale pentru 25 de 

copii care o duc foarte greu, din Școala La 

Promesse. Vă rugăm să vă rugați pentru 

familiile lor, care sunt extrem de sărace. 

Dedicarea clădirii Bisericii ADD 

Genesis din Ambohibary 
Evenimentul special pentru care a venit 

echipa din Anglia, în special păstorul 

Dorel Grec și Cristian Niță, a fost legat 

de Dedicarea clădirii Bisericii Penticos-

tale Genesis din Ambohibary. Biserica 

Betezda din Londra a contribuit la con-

strucția acestei clădiri alături de Misi-

unea Genesis din SUA, condusă de 

păstorul Florin Cîmpean și reverend Ilie 

Tomuța. Împreună cu noi au fost parte 

din Comitetul Executiv al Bisericii ADD 

Madagascar, președinte Rijamamy Ar-

thur și secretarul Haja Randriamananja-

ra. Mesajele principale au fost aduse de 

către păstorii Dorel Grec, Daniel Buje-

niță și președintele Rijamamy Arthur. 
Ioana efectuând stagiul medical în Clinica Ambalavato 

  

    

   Deși programul pe care l-am parcurs cu echipa din Europa a fost foarte încărcat, 
nu am ratat oportunitatea de a vizita bolnavii de la Leprozeria din Mangarano. Am 
închiriat o mașină și am urcat sus pe munte, ducând cu noi 100 kg de orez.  

Am intrat în fiecare casă, cum ne este obiceiul, am povestit despre problemele lor 
cele mai stringente și ne-am rugat pentru ei. Le-am lăsat și niște bani pentru diferite 
necesități. Principala lor teamă erau bandiții care le-au atacat comunitatea și satul 
Mangarano și i-au amenințat cu moartea. Toți, fără excepție, ne-au cerut să ne 
rugăm pentru ocrotirea lor. Am finalizat întâlnirea noastră cu evanghelizare publică, 
cerându-le să își predea viața în mâna lui Dumnezeu, primindu-l pe Isus în inimă. 

    De la ultima vizită, în comunitate a murit liderul lor, Rakotomamonjy, de la gripă. 

    Vă mulțumim cu drag pentru toată susținerea dvs în toate lucrările din Ma -
dagascar. Vă îmbrățișăm și ne rugăm pentru dvs cerând ca Dumnezeu să vă 
răsplătească inima dăruită lucrărilor misionare și să vă întoarcă înmiit tot efortul 
depus toate felurile peste dvs, familiile dvs și copiii dvs! 

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

   Ajutor și rugăciune pentru Comunitatea de Leproși din Mangarano 

 

 Organizația noastră, Fundația APME, a schimbat banca cu 
care lucrează, și implicit, conturile bancare. Noile conturi în 
care puteți să trimiteți banii pentru Madagascar sunt:  

        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 organizațiile:    
  - DISCOVER YOUR MISSION - http://dymission.com/      
  - MISIUNEA GENESIS - http://misiuneagenesis.org/        

Menționați la fiecare donație:                                                            
,,Pentru Madagascar” sau „Pentru Familia Șaitiș - Proiecte” 

 Contact: saitis.marcel@gmail.com /ioana.saitis@gmail.com

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

Rugăciuni pentru oamenii leproși    


