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Foaie de informare din

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

Umblând sub Ocrotirea Celui Preînalt
Luna martie a fost o lună „de foc” la propriu și la figurat. La propriu, deoarece am avut
enorm de mult de lucru pe toate proiectele, ultimele două săptămâni atingând apogeul prin evanghelizările în junglă, pe coasta de est și într-o călătorie pe coasta de vest,
tot pentru lucrare. O lună de foc „la figurat”, pentru că am simțit lupta spirituală la mai multe niveluri, în special la cel legat de sănătate. Copiii noștri au fost bolnavi parcă mai
mult ca altă dată, oamenii din echipa noastră sunt încă bolnavi, dar și musafirii noștri
(păstorul Ghiță Rițișan și sora Irina) au trecut prin momente mai sensibile legate de
sănătate. Citind zilele acestea Psalmul 91, am fost suprins de două lucruri. ”Cel ce stă sub
ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic”, are parte de o dublă
pază: 1. Pază supranaturală - îngerii lui Dumnezeu (vv.11-12), trimiși să vegheze asupra
copiilor Domnului, și 2. Pază completă (vv. 4-8) legată de „groază în timpul nopții”, „arme săgeata din timpul zilei”, boli - „ciuma din întuneric”, „molima” sau animalele sălbatice -„vei
păsi peste lei și peste șerpi”. Iar secretul izbăvirii se află în vs 14: „Fiindcă Mă iubește.”

Psalmul 91

ȘTIRI PE SCURT

Seminarul Teologic din Tana: Faptele Ap
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am terminat de predat la
Seminarul Teologic în cel de-al doilea trimestru cursul
Evanghelia după Ioan și Epistolele 1,2,3 Ioan studenților din anul I. Am dat cu ei și examenele și le-am
pregătit notele. Am primit pentru trimestrul al treilea
Cursul Faptele Apostolilor predat de păstorulprofesor Achile de la Seminarul Teologic. Pentru că va
fi plecat în Togo, voi prelua eu acest curs și voi preda
7 sau 8 ședințe, ceea ce înseamnă un număr de 2830 de ore. Voi primi o altă clasă, anul I, unde sunt 29
de studenți. Sunt încântat pentru această provocare.



Tabita Micu - noul membru al echipei Joy4MG

În luna martie s-a alăturat
echipei noastre Tabita Micu
din Sighișoara, din Biserica
Penticostală. Tabita a absolvit atât Școala de Asistente
Medicale, cât și CRST - ul,
Școala de Misiune din Agigea. S-a mutat deja împreună cu Denisa Moldovan
și suntem în procesul de
obținere a rezidenței.


Provocare pentru Mandoto: cumpărare teren
Păstorul Onja și soția
lui, Solonirina, locuiesc la Mandoto de un
an. Au plantat o biserică în care vin regulat
30 de persoane, și au
început și a doua, întrun sat nu foarte departe de Mandoto. Lucrând împreună, suntem în procesul de a cumpăra un teren
pentru această comunitate pe care ei au dezvoltat-o.

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

Foaie de informare din Madagascar

Martie 2019

Misiune pe termen scurt - Președintele APME, păstorul Ghiță Rițișan și soția, Irina
Am avut onoarea să îi avem la noi, în
Madagascar, între 15-30 martie, pe familia Rițișan
Gheorghe și Irina, prieteni și mentori ai familiei
noastre. Păstorul Ghiță Rițișan, președintele
APME, a avut câteva întâlniri strategice: cu rectorul
Seminarului Teologic din Tana, Dr. Jim Thacker,
cu membrii Bordului Executiv al Bisericii
Assemblée de Dieu Madagascar și cu președintele
acesteia, păstorul Rijamamy Be Arthur Lala. Alte
lucrări: trei zile de evanghelizare în satele pierdute
din junglă și două botezuri în apă, căsătoria a șase
cupluri, evanghelizare și botez pe coasta de vest,
la Morondava, consiliere strategică a echipei
românești și în particular. Întâlnirea cu Comitetul
Executiv al Bisericii ADD și păstorilor din Regiunea
Vankinankaratra este primul pas în a în încuraja
Biserica malgașă să trimită misionari pe viitor.

Evanghelizări în satele din jungla Manakara
Împreună cu păstorul Ghiță Rițișan, cu
președintele Bisericii AOG Madagascar, păstorul
Rijamamy Be Arthur Lala și cu păstorul André
din Manakara, sub comanda căpitalului Christophe,
am făcut evanghelizări timp de trei zile în satele
pierdute din Regiunea Manakara, în zona căreia noi
îi spunem „jungla Manakara”. Au fost locuri surpriză
în care ne-a lăsat elicopeterul - Irondro sau pe un
munte, unde am predicat Evanghelia sau am
încurajat oameni pierduți prin acele păduri. Am făcut
evanghelizări în comune sau sate: Ivato,
Mahatsinjobe, Ambolomena, Mandritsara Atsimo,
Mahavelo, Ambohitsara. În două sate au avut loc
botezuri: Mandritsara și Ambohitsara. Ambohitsara
păstorii au botezat chiar și un rege local, decis să îL
urmeze pe Hristos. Apoi am intrat într-o casă, unde
ne-am rugat ca Domnul să boteze cu Duhul Sfânt.

Lucrări în parteneriat cu Biserica AOG locală


6 Căsătorii în Biserica Mahafaly Vatofotsy

Păstorul Naina Sylvain a
avut recent o campanie
de evanghelizare. Mai
multe familii s-au pocăit,
iar unele dintre ele au
decis să pună ordine în
viața lor, precum familia
unui polițist. Așa că cu
ocazia vizitei păstorului
Ghiță Rițișan, Biserica a
organizat acest eveniment la care am particiRugăciune pentru binecuvântare
pat cu bucurie și folos.


Botez în apă la Morondava - pe coasta de vest

La Morondava am avut mai multe lucruri de făcut:
întâlnire cu echipa
Studioului
Radio
Filadelfia 2, dar și
botez în apă împreună cu păstorii
Mbinintsoa și Ghiță
Rițișan a 5 persoane. Au fost zile
grele și obositoare,
dar bune sufletului.
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Conferință de misiune cu FOIBE
(Comitetul Executiv al
Bisericii Penticostale Assemblée de
Dieu) Madagascar
Pentru două zile Comitetul Executiv a venit în Antsi
-rabe pentru un dublu scop: să se întâlnească cu
păstorii din Regiunea Vakinankaratra și să se
întâlnească cu fratele păstor Ghiță Rițișan și echipa
românească din Madagascar. Am fost onorați de
acest lucru. Am prezentat întreaga echipă într-o
întâlnire specială, apoi președintele Assemblée de
Dieu, păstorul Rijamamy Be Arthur Lala, a încurajat păstorii din regiune să lucreze în unitate cu noi,
ceea ce și fac. Păstorul Ghiță Rițișan, președintele
APME, a prezentat lucrarea de trimitere de misionari
din România, viziunea unor păstori români de a ajuta
misionarii în acest demers, crearea Școlii de Misiune
de la Constanța și cum s-a dezvoltat lucrarea APME.

Gânduri despre Leadership la Conferința misionară
Al doilea seminar pe care fratele păstor Ghiță Rițișan l-a ținut înaintea
noastră a fost legat de leadership. Dânsul face parte din Bordul organizației ProLider (însă nu ne-a spus nimic despre acest lucru). Ce înseamnă
să fii un bun lider sau un bun „slujitor”? Începând de la Evanghelia
după Matei 11:29, „învățați de la Mine”, am trecut prin câteva caracteristici
ale unui bun lider: 1. Seamănă cu Domnul Isus Hristos; 2. Este un slujitor
al lui Dumnezeu și al semenilor săi; 3. Este integru: ceea ce vorbește și
trăiește și ceea ce trăiește și vorbește; 4. Este un om al viziunii - nu al
viselor. Acționează în direcția viziunii pe care o are în inimă; 5. Este un om
curajos - care susține adevărul și principiile lui Dumnezeu în mijlocul unei
lumii care adoptă valori anti-biblice. Este dispus să plătească pentru
curajul său, care îl va face uneori anti-curent de gândire contemporană
putrezită (filosofia LGBT); 6. Este omul care dă socoteală și este transparent în acțiunile sale, având echipă de suport și dare de socoteală pentru
ceea ce face, pentru viața lui particulară și pentru slujba lui.

Evanghelizare și ajutor la Leprozeria din Mangarano
Într-una dintre zile am „urcat” pe drumurile
dificile care duc spre Leprozeria din Mangarano.
Ne-am bucurat să fim cu ei la părtășie, dar și cu
cei din satul Mangarano care au venit la
evanghelizarea pe care am făcut-o. Câteva
gânduri împărtășite cu ei despre Domnul Isus
Hristos, despre apa vie, despre revenirea lui
Hristos. Am intrat în trei case, ne-am rugat
pentru ei și i-am ascultat. Le-am dus 150 de kg
de orez, 12 kg de zahăr, un bax de ulei și alte
lucruri pentru ei. Doamna Florette, prietena
noastră dragă dintre ei, a murit. Vom reveni la ei
cu medicamente, haine, plapume și saltele, că
deja ceea ce le-am dat anul trecut sunt uzate.
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Deschidere oficială Consulat Onorific Român
în Antananarivo cu înalți oficiali
Doamna Consul Onorific Român, Lăcrămioara
Toader, ne-a contactat într-una dintre zile și ne-a
spus că președintele Madagascarului va primi delegația Ambasadei Românești din Africa de Sud
pentru a semna acordul de funcționare a Consulatului Român din Madagascar. Astfel, excelențele
lor, ambasadorii români Marius Borănescu și Ionel
Alexandru au venit din Africa de Sud și împreună cu
doamna Consul Lăcrămioara Toader au fost primiți
de președinte. Apoi, împreună cu românii care neam putut aduna în Antananarivo, am participat la
Sărbătoarea de Deschidere Oficială a Consulatului
Român. A fost și o recepție la Hotelul Colbert, unde
am întâlnit o echipă mare de ofițeri malgași, doctori
sau ingineri, profesori universitari, foști miniștri și actuali miniștri, care vorbesc limba română, deoarece
au făcut facultatea acum 45 de ani în România.

Efecte benefice pe termen lung pentru echipa Joy4MG
În urma vizitei președintelui APME, păstorul Ghiță Rițișan, prieten, mentor și
sfătuitor, am putut împreună să trasăm niște linii de lucru pentru viitor și pentru
dezvoltarea echipei Joy4Madagascar. Am învățat despre împărțirea responsabilităților pe umerii tuturor și se va vedea pe viitor o și mai puternică
creștere a lucrării spre beneficiul Împărăției lui Dumnezeu și spre Gloria Lui.
Următorul mare eveniment este nașterea fetiței noastre, Naomi, care va mări
echipa misionară Șaitiș. Vă chemăm să vă rugați pentru soția mea, Ioana, să
aibă o naștere bună aici, în Madagascar.
Vă mulțumim din toată inima pentru rugăciuni, susținere, dragostea cu
care ne înconjurați și toate încurajările. Sunteți parteneri fenomenali, sunteți
frați și surori în Hristos cărora ne rugăm să vă răsplătească El deplin!
Cu aleasă dragoste și prețuire,
Familia Șaitiș Marcel și Ioana, cu copiii Alessia, Ruth și Filip

Motive de rugăciune



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

 Nașterea Ioanei

- să decurgă bine și să ne
bucurăm de un copil sănătos, Naomi Maria;
Faptele Apostolilor la Seminarul
Teologic din Antananarivo - Marcel;

 Cursul

 Întâlnire cu toți

tinerii din Biserica ADD
săptămâna viitoare - cam 120 persoane;

Conturile FUNDAȚIEI APME - SUNT URMĂTOARELE:




Pentru donații în SUA sau CANADA, puteți contacta
DISCOVER YOUR MISSION - http://dymission.com/
MISIUNEA GENESIS - http://misiuneagenesis.org/ Ilie Tomuța

echipă românească și malgașă puternică și unită în Madagascar;

Menționați la fiecare donație:
„Pentru Familia Șaitiș, Madagascar”
 Contact: saitis.marcel@gmail.com ptr confirmare

 Obținerea

.

O

rezidenței pentru Tabitei Micu;

ioana.saitis@gmail.com
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