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Scrisoare de informare – Madagascar
Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, asa va trimit si Eu pe voi!

DESTINE SCHIMBATE – roadele unui an de muncă
Dragi prieteni – frați și surori,
Apariția sezonului uscat în Madagascar înseamnă apropierea iernii, începând
cu luna mai și până la finele lui septembrie. Rotocoale de praf roșiatic se ridică în
vârtejurile de vânt uscat și
inundă
nările
și
gâtlejul
oamenilor care stau în fața
porților sau pe stradă și se
bucură de căldura ultimelor raze
înainte de culcarea soarelui.
Nopțile devin reci și impun o
plapumă mai groasă, iar pentru
cei care își permit o căruță de
lemne în curte este un semn că
nopțile vor fi mai plăcute în căldura unui șemineu sau a unei sobe mai mici.
Acestea au fost ultimele impresii ale noastre din Madagascar înainte de a
descinde spre România pentru lunile iulie și august. Pentru că sunt o mulțime de
lucrări pe care le-am început în Marea Insulă Roșie, a trebuit să le punem la punct
rând pe rând înainte de a părăsi acest teritoriu drag și pe acești oameni ce îi iubim
pentru un scurt popas în familia lărgită și în Biserica din România.

,,Revizii medicaleˮ din cauza sănătății precare a familiei
Ne-am întors acasă. De fapt, nu mai știm clar unde este casa noastră. Suntem
acasă în Madagascar, suntem acasă și în România. Iubim pe frații noștri din țară,
iubim și pe oamenii de acolo și lucrările în care suntem implicați, pe care Dumnezeu
ni le-a dăruit prin dvs în Madagascar.
Imediat după ce am ajuns în țară am început o serie de controale medicale
mai amănunțite, pentru că în ultima perioadă din Madagascar am fost destul de
bolnavi, poate și din cauza oboselii accentuate. Alessia, Ruth si Filip, copiii noștri, au
fost primii vizați, în special din cauza problemelor legate de infecțiile apărute pe piele
acolo din cauza climei tropicale. Apoi a urmat Ioana și eu.

1

Scrisoare de informare – Madagascar – Familia Șaitiș – Mai-Iulie 2015

DESTINE SCHIMBATE – roadele unui an de muncă
A fost pentru noi o perioada dificilă ultimele săptămâni, pentru că ne-am pregătit încet
pentru venirea pe lume a unui copil în câteva luni. Copilul pe care l-am asteptat cu mare drag a
murit in timpul sarcinii. Dumnezeu este Cel care da viata si Cel care o ia atunci cand considera El.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom trece peste șocul acestei amărăciuni care a atins inimile
noastre și îi cerem Lui să ne vindece inimile înstristate și să mergem mai departe cu speranță.
Eu am trecut printr-o serie de tratamente pentru artrită, artroză și dureri de articulații,
probleme cu genunchii si coloana, aparute mai demult, dar accentuate si din cauza umiditatii
ridicate din clima tropicala umeda din Madagascar.

A venit Vacanța Mare și pentru copiii din Madagascar
Copiii din toate proiectele din Madagascar au intrat în vacanța mare. Pentru cei 114
copii de la La Promesse, cât și cei 94 de copii de la Les Pigeons va urma o vacanță destul
de lungă, până la începutul lunii octombrie, când
va reîncepe școala în Madagascar. Cu ajutorul dvs,
am susținut anul acesta școlar 2014-2015 cu taxe
sau burse 40 de copii, câte 20 la fiecare școală, o
parte din materialul didactic al celor două școli, am
construit 60 de bănci, am renovat Școala La
Promesse și am oferit lunar 2000 de cornuri pentru
cele două școli începând din martie 2015.
Copiii din clasele mari – la vârsta de 16 ani, au dat
examene naționale și promovabilitatea a fost de aproape 100%. 12 dintre ei vor merge mai
departe, la liceu. De fapt, în Antsirabe, orașul nostru, nu avem decât două licee de stat, așa că
nu au prea multe variante de alegere.

Copiii de la Școala Le Manoro – 8 copii – cărora le-am asigurat anul acesta
haine, încălțăminte, plata integrală a tuturor
taxelor și o masă caldă pe zi, și-au dat toate
silințele să finalizeze frumos școala. Ei au fost luați
de pe stradă și din familii foarte sărace și au fost
încadrați în școală, după niște teste prealabile.
Suntem mândri de ei, pentru că, cu toate că au
început cu handicap anul școlar, au finalizat
printre primii din clasele lor, obținând 4 dintre ei
premii. Munca din fiecare săptămână și întâlnirile
cu ei pentru teme nu au fost în zadar. Vom continua și anul școlar care vine cu ei și vom mai
adăuga încă 4 copii la această lucrare.

Copiii de la Orfelinatul Speranța -24 de copii - au finalizat anul școlar cu bine.
Câțiva dintre ei au plecat acasă – cei care au un singur părinte, dar majoritatea au rămas la
orfelinat, în capitală. Două dintre fete – Patricia și Avotra, au luat bacalaureatul cu bine și se vor
îndrepta spre Colegiul de Asistente medicale și Școala de Moașe, iar unul dintre băieți se va
îndrepta spre contabilitate.
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MISIUNEA GENESIS in Madagascar: lucrări bune în parteneriat
Timp de două săptămâni, în perioada 12-24 mai 2015, am avut harul să fim vizitați de
frați din SUA, de la Biserica Philadelphia Chicago, din bordul Misiunii Genesis – reverend Uțu Ilie
Tomuța și de către președintele televiziunii RTN
Chicago, Petru Amarei. Ne-a făcut o deosebită bucurie
să îi avem în familia noastră, dar și în lucrarea ce o
desfășurăm în Madagascar, binecuvântând prin
lucrarea desfășurată în numele Bisericilor românești
din SUA și a Misiunii Genesis sute de oameni, întărind
autoritatea noastră aici, în mijlocul malgașilor cu care
lucrăm și înaintea bisericilor cu care colaborăm.
Misiunea Genesis este unul dintre partenerii
Agenției Penticostale de Misiune Externă din Romania,
a cărui misionari suntem noi. De-a lungul timpului, ei
au sprijinit lucrarea de misiune a mai mulți misionari
din mai multe țări din lume, iar de când suntem noi,
familia Șaitiș, în Madagascar, ne-au fost un ajutor
permanent.
Acești bărbați deosebiți, cu toate că nu mai au vârsta tinereții, au avut un ritm susținut
de lucru, făcând o mulțime de lucruri într-un timp relativ scurt.
Începând din Antananarivo, de la Școala
Teologică a Bisericii Assemblée de Dieu, la
Orfelinatul Speranța, cât și în zona Antsirabe, locul
în care sunt majoritatea lucrărilor desfășurate de
noi, s-au implicat, susținuți de Bisericile din SUA,
oferind ajutor pe toate planurile în lucrarea
spirituală, în ajutor pentru biserici (generatoare,
construcții biserici, ajutor lucrători și evangheliști)
și păstori (ajutor motorete), în lucrarea
educațională – la cele două școli cu care suntem
parteneri sau în lucrările sociale pe care le
desfășurăm în lucrarea de alfabetizare, între săraci
și bolnavi sau la Leprozeria Mangarano.

Am finalizat timpul petrecut în Madagascar
cu un zbor cu elicopterul în junglă, predicând
Evanghelia timp de 2 zile în satele aparținând mai
multor triburi, în zone în care nu există drumuri, în
sate izolate. Vom mai scrie despre timpul petrecut
cu ei și despre implicări mai speciale în următoarele scrisori.
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Botez în râu la Vatofotsy, împreună cu păstorii Naina și Tomuța
Într-una dintre duminici, cu păstorul Naina, din Biserica Vatofotsy – un cartier din
Antsirabe, am avut un eveniment important: botezul în apă a opt tineri ce și-au predat viața
lui Hristos, făcând din El Domnul și Mântuitorul
vieții lor. După timpul de predică al pastorului Uțu
Tomuța în biserica situată într-un câmp de orez,
mai precis, într-o mlaștină colmatată, ne-am
îndreptat cu toată adunarea spre capătul orașului,
unde trece un râu și este creat un mic vad pentru
astfel de evenimente.
Acolo, în râu, împreună cu pastorul Naina,
pastorul Ilie Tomuța și cu mine am botezat acești
oameni, în prezența martorilor văzuți și nevăzuți ce
se bucurau de aceste decizii atât de importante și cu impact veșnic luate spre gloria și onoarea
lui Dumnezeu, care i-a mântuit.
Fratele Uțu a oferit fiecăruia dintre participanți câte o Biblie mare, iar pastorul Naina le-a
oferit diploma de botez și primire în biserica locală. A fost o zi de mare biruință !

Harul de a fi în parteneriat cu dvs pentru gloria lui Dumnezeu !
Pentru două luni suntem acasă, în Romania. Dar nu suntem în concediu. Peste trei
săptămâni, la final de august, vom fi deja plecați spre Madagascar. Pe lângă tratamentele
medicale ce le facem pentru a ne reface, am vizitat și câteva biserici, în special în apropierea
Clujului și Bistriței. Ne-ar fi plăcut să ajungem la toate bisericile care ne susțin în lucrare și ne
iubesc. Ne-ar fi plăcut să-i întâlnim pe câțiva
dintre mentorii pe care Dumnezeu ni i-a dat în
anumite zone din țară. Dar nu avem nici energie,
nici timp să vă vizităm. Nu vă supărați pe noi din
această cauză și nu încetați să ne susțineți în
cauza lui Dumnezeu pentru salvarea oamenilor
pierduți din Madagascar, în locurile în care ne-a
pus Dumnezeu. Nu este nici lucrarea noastră, nici
a dumneavoastră, ci este măreața și onoranta
misiune a lui Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul
Său pentru noi în lume și ne cheamă împreună să călcăm pe urmele Lui. ,,Cum M-a trimis pe
Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voiˮ (Ioan 21:20).
Lucrarea din Madagascar este binecuvântată ! Zeci de biserici, zeci de lucrători, sute de
copii – au fost atinși prin acțiunile dvs aici. Toate lucrările: de vestire a Cuvântului Vieții pe străzi
sau în case și biserici, de încurajare, de ajutor, educaționale sau de altă natură au fost făcute
datorită dragostei dvs pentru poporul african de pe această Mare Insulă a Africii de Est. Vă
mulțumim foarte frumos pentru că iubiți lucrarea de aici, că ne iubiți pe noi, familia Șaitiș, că ați
udat acest ogor în care Hristos este slăvit și unde sperăm ca întunericul să dispară, iar Lumina
Vieții să se vadă tot mai clar. Dumnezeu să vă raspătească toată truda și să vă binecuvânteze !

Va iubim si va pretuim,
Familia Saitis Marcel si Ioana, cu copiii Alessia, Ruth si Filip.
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