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Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu

CONCENTREAZĂ-TE PE CE ESTE IMPORTANT

- “A rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut” 
(Evrei 11:27) –

    Când ai un vis, sunt anumite lucruri la care trebuie să fii dispus să renunţi. Nu-ţi poti 

păstra toate opţiunile deschise; trebuie să te focalizezi pe ceea ce este important. John 

Maxweli spune: “Mulţi oameni fac opusul. În loc să se concentreze asupra visului lor şi 

să renunţe la lucrurile mai puţin importante, ei vor să păstreze deschisă fiecare opţiune. 

Dar când fac astfel, ei se confruntă de fapt cu mai multe probleme deoarece luarea 

deciziilor devine extrem de complicată … la început e distractiv să ai atâtea posibilităţi 

… Dar pe măsură ce trece timpul, nu poţi înainta deoarece îţi petreci tot timpul păstrând 

opţiunile în loc să mergi înainte. Când îţi dedici timpul şi energia puţinelor lucruri care 

contează, sarcinile care nu sunt interesante sau care nu au o răsplată imediată primesc o 

valoare dublă. Fiecare activitate devine o piesă importantă în imaginea de ansamblu”. 

Când Dumnezeu îţi dă o viziune El nu-ţi pune în faţă întreaga imagine. El o face în etape 

ca să nu te simţi copleşit. De exemplu, când l-a împărtăşit lui Moise viziunea Lui despre 

eliberarea Israelului, Moise a trebuit să aştepte să se încarce fiecare parte. Prin credinţă a 

părăsit el Egiptul. Prin credinţă a ţinut Paştele pentru ca duşmanul să nu se atingă de 

întâii născuţi ai lui Israel. Prin credinţă au trecut evreii Marea Roşie şi duşmanii s-au 

înecat încercând să-i urmeze. Prin credinţă i-a ţinut pe evrei în mişcare patruzeci de ani 

prin pustie până când, bătrân fiind, a văzut de departe Ţara Promisă. Ce l-a făcut pe 

Moise să meargă înainte chiar şi după ce Dumnezeu i-a spus că nu va pune piciorul în 

Ţara Promisă? Un simplu lucru: s-a concentrat pe împlinirea voii “Celui 

ce este nevăzut'.

PROGRAMELE  BISERICII 
IZVORUL VIEŢII

DUMINICĂ 24 NOIEMBRIE 
- dimineaţa 09:00-12:00 – Gen:18-15
- dupa-masa -18:00-20:00 – Tineret

MIERCURI  27 NOIEMBRIE 
-  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 48

VINERI  29 NOIEMBRIE 
-  rugăciune -18:00-20:00 

SÂMBĂTĂ 30 NOIEMBRIE 
– seară de tineret – ora 18:00

- “Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte”- 
- (Exod 14:15) -

Imaginează-te îndeplinind o sarcină importantă. 
Lucrurile merg bine şi Dumnezeu îţi binecuvântează 
eforturile. Apoi circumstanţele se schimbă, te confrunţi 
cu dificultăţi, se instalează descurajarea, cei pe care 
contai încep să te blameze şi ai vrea să nu fi acceptat 
niciodată proiectul. Bine ai venit în lumea lui Moise! (v. 
10-20). 
Dumnezeu i-a spus să scoată poporul din robia 
egipteană şi să-l ducă în ţara pe care El le-a promis-o cu 

patru sute de ani înainte. Dar credinţa a făcut loc fricii când s-au văzut blocaţi între Marea 
Roşie şi armata egipteană care îi urmărea. Aşa că s-au întors împotrica lui Moise, au dat 
vina pe el pentru situaţia lor dificilă şi au dorit să se întoarcă în Egipt. Care a fost reacţia lui 
Moise? Orice a simţit, el tot a crezut ce le-a promis Dumnezeu. Aşa că, pentru a-i calma, le-
a spus: “staţi pe loc şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul” (v. 13). E un sfat bun. 
Dar Dumnezeu' a avut mai multe de spus. “Spune copiilor lui Israel să pornească înainte”. 
în loc să-i lase să se odihnească, Dumnezeu le-a redirecţionaf energia chemându-i la 
acţiune. Oricine încearcă să facă ceva pentru Dumnezeu se întâlneşte cu provocări 
similare. 
Deci ce trebuie să faci? Cere-I călăuzire lui Dumnezeu şi nu te consulta cu persoane 
mânate de frică. Ai stat tu pe loc aşteptând înbunătăţirea circumstanţelor când Dumnezeu 
dorea să mergi înainte7 Mergi înainte! în timp ce tu mergi, Dumnezeu lucrează. El va 
neutraliza duşmanul. Refuză să fii deprimat, refractar sau fără frâu. Marea Roşie se va 
despărţi, duşmanul va fi înfrânt şi vei cânta o cântare nouă într-o ţară nouă. 

Să ne rugăm în această săptămână pentru următoarele familii 

din biserica noastră:
Sora Petrescu Ana; Sora Munteanu Ida; Fam. Savu Gheorghe si Aurica; 

Fratele Vișan Ion; Fratele Bodnariuc Gheorghe.
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Am avut si alte provocari, in special legate de PROTECTIE. Una dintre 
familiile cu care ne-am imprietenit aici a fost atacata intr-o noapte de un grup de talhari 
inarmati, care le-au spart zidul de la curte si partial usa de la casa, dorind sa ii  jefuiasca 
de bunurile din casa. Am fost destul de speriati in acele zile pentru ca cercetand zidul de 
la curtea noastra, am vazut ca era si la noi o spartura nefinalizata, iar repararea ei a 
necesitat 15 caramizi – care fusesera scoase din gard.

Domnul ne-a trimis in acele zile grele pentru noi un cuvant profetic printr-un 
pastor din Romania, pe care ni l-am personalizat ca familie : ,,Tu m-ai ocrotit pe mine, 
casa mea si tot ce este al meu. Ai binecuvantat lucrul mainilor mele si turmele mele 
acopera tara… ” (Iov 1 :10). Am inceput sa invatam limba malgasa – studiem cu o 
profesoara in fiecare zi cate 3 ore, in afara de temele de casa. Speram ca in cateva luni sa 
ne dam drumul – deja intelegem multe cuvinte in jurul nostru, dar este destul de greu sa 
le legam in propozitii. Dar nu descurajam – doar la asta am venit. Acum punem bazele 
comunicarii – pentru ca peste 90% din pastorii cu care vom lucra aici in Madagascar, 
vorbesc doar limba malgasa si nu cunosc limba franceza.  Una dintre NEVOILE pe care 
am dori sa le aducem  inaintea dvs este cea legata de deplasare. Avem un scuter mic (50 
cmc), insa doar eu pot sa il conduc, sotia mea nu, deoarece nu a mai condus motorete 
pana acum. Si nu incerc sa o invat acum, ca se circula destul de rau pe drumuri : 
camioane, carute, pousse-pousse, masini, sarete, biciclete, motorete, scutere, plus pietoni 
neatenti.  Si pe mine, care am permis pe motocicleta, era sa ma loveasca acum 3 
saptamani un camion. M-am speriat, ca l-am vazut ca vine direct in mine. Am reusit sa il 
ocolesc in ultimul moment. In acele momente nu am mai deosebit comenzile: frana, 
ambreiajul sau acceleratia! Deoarece a trebuit sa iesim de cateva ori pe terenuri mai 
accidentate – toate drumurile laterale sunt accidentate - scuterul nu mai rezista cu doua 
persoane pe el – ma tem sa nu ii crape motorul, ca deja da rateuri. Am incercat sa 
adunam bani de la prietenii care au avut pe inima sa ne ajute si am reusit sa adunam 
1600 Euro pentru o masina. Va multumim tuturor celor care ati contribuit la aceasta. Dar 
o masina buna – sub 13 ani - costa mult mai mult aici –  pentru ca tara este insula si face 
parte din Africa. Tot ce se importa se aduce pe vapor, apoi este obligatorie trecerea pe 
numere de Madagascar, iar taxele de inmatriculare costa cat masina adusa. Nu se poate 
lasa inmatriculata pe Europa. Ne rugam Domnului ca prin dvs  sa aduca in final 
resursele necesare cumpararii unei astfel de masini pentru noi si lucrarea de aici.

Am inceput cu intrebarea pe care mi-a pus-o un prieten, pastor : ,,Nu v-ati 
saturat inca de Madagascar?” Dupa doua luni de stat aici, raspunsul nostru este : NU ! 
ABIA ACUM INCEPE LUCRAREA ! E UN MARE HAR SA FIM AICI ! E MARE 
NEVOIE AICI 

Daca pe noi Domnul ne-a adus aici, este ca sa fim o voce inaintea romanilor 
pentru acest popor – poporul malgas - si sa le spunem fratilor nostri romani : Sunteti 
binecuvantati !  A sosit timpul sa binecuvantati si aceasta natiune defavorizata!

  
 Cu pretuire,

           Marcel si Ioana Saitis,
           cu copiii Alessia, Ruth si Filip

VĂ MAI ADUCEŢI AMINTE DE MADAGASCAR? 

“ Va scriem cu drag de la tropice, unde intram in plina vara – o vara fierbinte de 
aproape 40°C, dar si foarte umeda, cu ploi abundente si furtuni tropicale. Dar ne 
bucuram ca suntem aici ca suntem ambasadori ai lui Hristos. Insula Rosie chiar are 
nevoie de Evanghelie, dar si de ajutor social si medical. Si Dvs sunteti binecuvantati ca 
ati acceptat sa fiti partasi acestei lucrari. Dorim sa strangeti roade bogate din aceste 
tinuturi pentru viata vesnica, cat si rasplatiri pamantesti pentru dragostea ce ati aratat-o 
lucrarii de aici .

Domnul ne-a deschis o multime de USI prin care putem sluji aici, unele 
neplanificate sau gandite dinainte. Intr-o zi Ioana s-a dus cu Alessia si Ruth sa duca niste 
fructe unor copii din vecini. Parintii copiilor i-au aratat Ioanei piciorul infectat al unuia 
dintre copiii lor, o fetita de 3 ani. Ii cereau sa ii ajute cumva dpv medical. Tatal ei a vrut 
sa o duca cu bicicleta, dar fetita si-a prins calcaiul intre spitele rotii si cadrul bicicletei. 
Tot calcaiul i-a fost sfasiat, devenind carne vie infectata.Prea saraci sa plateasca o 
consultatie la doctori, au sperat ca piciorul se va vindeca de la sine. Dar el arata din ce in 
ce mai rau. Ioana a adus fetita la noi acasa si a inceput sa o trateze zilnic, dezinfectand 
rana, bandajand-o si administrand fetitei antibiotice, asa ca fetita se simte mai bine 
acum. Intrand in casa lor, a fost surprinsa sa vada doar peretii goi : nici pat, nici mobila 
– toata familia dormind pe pamantul gol. Ganditi-va in ce stare de saracie sunt oamenii 
acestia ! 3 copii si al 4-lea pe drum.

Am inceput sa ne implicam si in lucrare cu biserica din care facem parte (in jur 
de 130 de persoane). Pastorul ne cheama in serviciile divine deseori sa ne rugam pentru 
diversele nevoi ale fratilor din biserica, pentru bolnavi, pentru eliberarea diverse poveri, 
pentru umplerea cu Duhul Sfant.

Am pus casa noastra la dispozitia bisericii penticostale din Antsirabe si in 
fiecare sambata avem intalnire cu frati si surori la rugaciune, studiu biblic, cantari, iar in 
timpul diminetii se face evanghelizare de strada in zona, pastorul predicandu-le si 
rugandu-se pentru ei, oamenii fiind chemati sa se impace cu Hristos. Crestinii sunt 
dedicati lui Hristos si pentru renuntarea la cultul strabunilor, unii au fost dezmosteniti si 
au interdictii sa se mai vada cu familia largita.
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