
 În timpul Celui de-al doilea război mondial, un bombardament a afectat un orășel din 
Europa. Într-unul dintre cartierele lui era o statuie mare a lui Isus Hristos care a fost foarte 
grav avariată și era căzută la pământ. Oamenii au fost foarte supărați, unii chiar au plans, 
pentru că ea reprezenta un simbol atât al credinței lor, cât și un element care reprezenta 
cartierul. Au adunat mai mulți restauratori, care au reparat statuia. Mâinile însă, erau grav 
afectate, așa că erau de părere să cheme un  sculptor care să le reconstruiască. În cele 
din urmă, au decis să lase statuia așa, fără mâini, ca un simbol al tragediei și răului pe 
care războiul îl produce în viețile oamenilor. La baza statuii, oamenii au pus o inscripție 
care să le arate scopul lipsei mâinilor statuii lui Isus Hristos: „Voi sunteţi mâinile Mele”. 

     La final de an 2018, vrem să spunem cu toată inima: Fără HARUL și BUNĂTATEA lui 
Dumnezeu nu am fi putut răzbi. Prin El sunt toate lucrurile, dar El ne-a cerut nouă, cât și 
dvs, prietenii, partenerii noștri să fim pentru această perioadă în Madagascar Mâinile Lui. 
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„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” Ioan 20:21                                                                                          

Biserica Betesda Watford Londra în MG 

Voi sunteți Mâinile Mele! 

Biserica Betesda din Londra a oferit un ajutor con-

sistent pentru familiile sărace din Bisericile Penticos-

tale Assemblée de Dieu din Regiunea Vakinanka-

ratra, dar și pentru 

proiectele noastre în 

care avem oameni cu 

situații grele. Păstorii 

care au reprezentat 

aceste biserici au 

creat liste și am dat 

două tone de orez. 

  Pentru două săptămâni, pe parcursul lunii noiem-

brie am fost vizitați de o echipă din Biserica Betezda 

Watford, Londra, condusă de păstorul Dorel Grec. Au 

cerut un program de lucru încărcat - ca de obicei, și 

așa am și făcut: evanghelizări pe stradă, încurajarea 

bisericilor din Antsirabe, Antanifotsy, Morondava, 

două botezuri în apă, deschiderea unei biserici, ajutor 

în construirea unei case pastorale și încurajarea 

păstorilor atât în cadrul întâlnirii din Vakinankaratra, 

cât și la Școala Biblică „Armata Adevărului”, unde am 

dat startul unui nou an studențesc.  

În lucrarea cu copiii ne-au binecuvântat cu haine și 

lucruri de igienă aduse chiar din Londra. Pentru biseri-

ci, în special 

familiile 

sărace și alte 

proiecte so-

ciale în care 

lucrăm au 

dăruit două 

tone de orez, 

și două mo-

torete. 
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Echipa Bisericii Betesda, președintele Assemblée de 
Dieu, pastorul Rijamamy Arthur și ing Bernard Mamy 

ȘTIRI PE SCURT 

 2 tone de orez pentru biserici și familii sărace 

 Două motorete pentru păstori malgași 

Robert oferă pe drum un dar 

Lucrarea păstorilor din regiunea noastră este înceti-

nită de faptul că se deplasează cu greu. De aceea 

Biserica Betesda le-a 

oferit păstorilor Tina și 

Harison câte o mo-

toretă cadou, primul 

ajungând cu ea inclu-

siv în zona Lepro-

zeriei din Mangarano. 



 În această perioadă am slujit mai multor 
biserici din regiunea noastră, dar și în regiunea 
Menabe. Păstorul Tina ne-a invitat să fim alături 
de el la botezul a cinci tineri convertiți dintr-o 
biserică de cartier pe care a deschis-o împreună 
cu Biserica mamă „Promisiunea Gloriei”. Cu 
această ocazie, păstorul Robert Drăgănescu și 
diaconul Cristian Niță din Biserica Betesda au 
oficiat botezul împreună cu păstorul Tina. Cel de-
al doilea eveniment a fost în Biserica din 
Vatofotsy, păstor Naina Sylvain, care ne-a invitat 
să botezăm împreună cu păstorul Dorel Grec și 
Robert Drăgănescu pe 12 tineri din Biserica 
„Mahafaly” care tocmai au experimentat botezul 
în Duhul Sfânt la o tabără organizată cu o lună 
înainte în localitatea Antanifotsy. A fost o mare 
binecuvântare să slujim la această sărbătoare. 
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Turneul Evanghelistic ”Calea, Adevărul și Viața” 

Botezuri în apă în Ambohimena-Sud și în Vatofotsy 

Odată cu venirea 

echipei Bisericii 

Betesda, am 

profitat de mo-

ment și am inau-

gurat și Biserica 

AoG Bethesda 

din Antanifotsy. Comitetul Executiv, președintele Bi-

sericii Assemblee de Dieu, pastorul Rijamamy Arthur 

și o mare asistență condusă de păstorul Naina Syl-

vain, la care a participat și primarul localității 

Antanifotsy am sărbătorit intrarea în acest frumos 

locaș de închinare. Predicile de bază au fost ținute 

de păstorii Dorel 

Grec și Robert 

Drăgănescu, 

iar președintele 

AoG ne-a în-

curajat cu cu-

vinte scurte, dar 

profunde. Unul 

dintre păstorii 

care au venit la întâlnire, Augustin, a venit 70 de km 

cu bicicleta, doar să fie prezent la eveniment și 

să se bucure de sărbătoare. Ce determinare! 
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 Inaugurarea Bisericii AoG Antanifotsy 

Proiecte de construcții în Madagascar  

 Acum 2 ani am început turneele de evanghelizare 
împreună cu echipa Betezda din Londra. A fost 
ideea lor să dezvoltăm acest proiect, ca o alternativă 
la zborurile în junglă, în zonele greu de atins. Erau 
destul de mult condiționate evanghelizările în junglă, 
iar cu elicopterul poți zbura cu maxim 4-5 persoane, 
cu restricție de greutate și material, ca să se evite 
prăbușirea. Madagascarul are însă nevoie de 
Evanghelie în orice parte, iar unde se poate ajunge 
cu mașina este bine să se meargă. Dumnezeu ne-a 
dat izbândă și în fiecare turneu am atins cam 8-10 
localități. De această dată am numit turneul „Calea, 
Adevărul și Viața”, al 5-lea turneu evanghelistic. 
În urma turneelor pe care le-am făcut am plantat 3 
biserici și susținem încă două familii, doi păstori 
care plantează alte două biserici.  Viziunea noastră 
este să ajungem în următorii 5 ani la un număr de 
15 biserici plantate. Am mers pe ruta Antsirabe - 
Morondava și am făcut evanghelizări în 10 locuri, 
căutând cu precădere piețele publice, centrele 

orașelor 
sau 
locurile 
cu multă 
lume. 
Chiar și 
un 
senator 
s-a 
convertit 
în Moron 
dava. 

  



 

  

    

  În vară, în timp ce renovam Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Atsi-

mo, a venit un păstor prieten cu fiica lui de doar șapte (7) ani la Spital, la 

Urgență. Era atât de dezhidratată și bolnavă, încât a murit sub ochii noștri, 

lucru care ne-a marcat enorm de mult. 
   Atunci am decis să facem un efort și să aducem un defibrillator cardiac 
pentru resuscitarea bolnavilor pentru Pediatrie. Prieteni din Canada - famil-
ia Chifan Caius și Violeta au alertat pe prietenii lor și au pus împreună bani 
pentru a cumpăra acel stimulator cardiac pe care ni l-au trimis în România, 
iar de acolo l-am adus în Madagascar.  
   După tot acest uriaș efort, Ioana a dus defibrilatorul la Spitalul Municipal, 
iar directoarea Spitalului, doamna Dr. Anja a dat dispoziție ca atât doctorii 
din Secția de Urgență, cât și doctorii din Secția Pediatrie să facă cursuri 
legate de utilizarea acestui aparat pentru resuscitarea bolnavilor care intră 
în stop cardiac. Mulțumim fam Caius și Violeta și prietenilor ptr acest dar. 

   Defibrilator cardiac pentru Spitalul Atsimo  
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Copiii din Proiectul Didasko au fost bine-

cuvântați cu cadouri frumoase 
În Proiectul Didasko-Alfabetizare avem 50 de copii 

înscriși, pentru că atât este capacitatea sălii noastre 

pentru a face cursuri cu ei miercuri și sâmbătă. Acești 

copii au fost binecuvântați în multe feluri în ultimele 

trei luni. În octombrie au primit rechizitele pentru în-

ceperea școlii și îmbrăcăminte, precum și o masă pe 

zi la școală și cei 4 profesori care îi asistă în cadrul 

proiectului nostru. Odată cu venirea echipei din Lon-

dra, au primit din nou haine, încălțăminte și obiecte 

de igienă personală. Copiii se distrau de minune cu 

tinerii din Londra, învățându-I să numere în limba 

malgașă, în timp ce ei înșiși își demonstrau talentul în 

a număra în limba malgașă, dar și în limba română, 

atât cât au prins-o de la prietenii noștri care ne vi-

zitează în fiecare an. A fost un moment bun de 

părtășie și o mare bucurie pentru copii să meargă 

acasă cu haine și șosete colorate din Londra. 

 La începutul lunii noiembrie am 
reînceput cursurile Școlii Biblice 
„Armata Adevărului”, care se întind 
pe perioada a doi ani. Anul acesta 
vom termina cu cea de-a doua 
generație de cursanți. Deja s-au 
predat 4 cursuri până la finalul lunii 
decembrie, principalele materii fiind 
Doctrine, Evangelogie și Viața 
Creștină, predate de mai mulți 
păstori. Eu predau Viața Creștină, iar  
din cursul meu am rezervat lui Florin 
Popa un modul numit Laudă și 
Închinare, din care a  predat o lecție. 

   Școala Biblică „Armata Adevărului” - 4 cursuri  



MULȚUMIRI SPECIALE 

 Vă mulțumim din toată inima 
pentru toată susținerea dvs în toate 

lucrările din Madagascar. Ne dorim 

din inimă ca Dumnezeu să vă 

răsplătească din plin dragostea cu 

care ne-ați înconjurat și ne bine-

cuvântați pe noi și malgașii cu care 

lucrăm.  

 Ne rugăm ca să vă întâlniți cu roadele 

eforturilor dvs acum, dar și în acea zi 

a răsplătirii divine! Amin! 

 

  Cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului Isus Hristos, la întâlnirile cu copiii din 
cadrul Școlii Biblice pentru Copii „Vestea Bună” au participat 130 de copii, pe 
care i-am învățat despre acest minunat eveniment: Nașterea Domnului Isus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ne arate Calea spre Tatăl și a adus 
Împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Lucrul manual a fost un mic 
Pruncușor culcat într-o iesle, iar la final pentru toți copiii am pregătit cadouri. 

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

   Cadoul cel minunat: Hristos (pentru 130 de copii)  

 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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Turneul „Isus, Pâinea Vieții” și triplă 

sărbătoare în Morondava 
Luna decembrie a fost plină. Pe de o parte, cu echi-

pa de păstori din Vakinankaratra am făcut un turneu 

îndrăzneț, în care am făcut 11 evanghelizări cu 

scopul de a planta 3 biserici. Am fost 50 de per-

soane plecate în acest turneu. Am mâncat de la 

„cazanul” cu mâncare, iar majoritatea echipei a dor-

mit pe jos, în Miandrivazo. 

Al doilea eveniment a fost continuarea acestei 

călătorii cu o echipă mai mică până în orașul Moron-

dava, unde am avut o sărbătoare triplă: am inaugu-

rat Biserica Bethesda, am finalizat construcția unei 

case pastorale ptr păstorul Lekamisy Sylvain și am 

deschis al doilea Studio Radio Filadelfia, pe care l-

am construit în Morondava, dar l-am și echipat și am 

format echipa. Este un studio care ajută bisericile din 

vest și care va amplifica vocea Evangheliei acolo. 

    Și pentru că anul 2019 bate la ușă, vă dorim să aveți parte de BINECUVÂN-
TAREA lui Dumnezeu pe toate planurile vieții. Ea să se manifeste în toate 
formele în care dvs aveți nevoie: sănătate, pace, armonie, relații excelente, 
bucurii, biruințe în plan personal, familial, profesional. Dumnezeu să vă ajute să 
vă îndepliniți misiunea pe care v-a încredințat-o. Să vă bucurați de părtășia Lui, 
prezența, harul și călăuzirea Lui pe drum! La mulți ani, dragi prieteni! 


