
1 
 

 
       

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

 

LUMINA în locuri uitate de la Capătul Pământului  

Dragi prieteni – frați și surori, 

Suntem surprinsi cat de repede zboara timpul de la o luna la cealalta. Aproape 

ca am inceput sa numaram lunile in functie de scrisorile pe care trebuie sa le scriem si 

sa le trimitem spre dvs. Abia ne dezmeticim din trimiterea uneia, ca trebuie sa ne 

gandim la subiectele pe care trebuie sa 

le dezvoltam in cealalta. Nu ducem 

lipsa de subiecte, ca viata ne este 

imbogatita cu multe lucrari. Si sunt 

frumoase toate. Cu copiii in diferite 

proiecte de evanghelizare sau 

alfabetizare, cu scolile La Promesse si 

Les Pigeons la lectii, cu Evanghelia pe 

strada, in sate sau orase, in Biserica 

sau la Scoala Teologica prin Extensie, 

cu Cuvantul vietii in jungla sau savana, cu medicamente pentru oameni bolnavi si 

truditi, cu o mana de orez, o gaina sau un ban pentru oameni saraci lipiti pamantului 

sau cu o scandura, o caramida sau un umar pus la constructia unei biserici, iata 

lucrarea in care Dumnezeu ,,NE-A CHEMATˮ aici in Madagascar.  

Si nu am pus intamplator intre ghilimele cuvintele de mai sus, ci ca sa va 

multumim ca NOI, FAMILIA ROMANEASCA A BISERICILOR EVANGHELICE DIN 

ROMANIA SI DIASPORA facem aceasta lucrare extraordinar de frumoasa si 

implinitoare aici in Madagascar, spre slava si onoarea lui Dumnezeu. 

Un dar venit din Diaspora europeana – o echipa de lucratori 

Am fost din nou binecuvantati de 

venirea unei echipe din Europa. Biserica 

Filadelfia din Paris pastorita de pastorul 

Grigore Creta a permis unui grup de 

tineri - Ionut Lung, Amalia Hontau si 

Rodica Zagrean – sa ne viziteze si sa ne 

ajute in lucrarea de misiune, in functie 

de darurile lor.  
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Au fost o echipa completa, peste asteptarile noastre. Au facut lucrari de care chiar aveam 

nevoie in diferitele proiecte si ne-au binecuvantat prin implicarea lor fara rezerve.  

A fost pentru noi o gura de aer sa profitam de acest timp, impingandu-i inainte oriunde 

era nevoie: incurajare, ajutorare, predicare, 

lucrarea cu copiii, lucrarea de evanghelizare din 

jungla si savana. Faptul ca vorbesc limba franceza 

i-a avantajat enorm de mult in toate localitatile in 

care am ajuns.  

Am deschis impreuna cu ei inca doua 

lucrari la care ne-am gandit de multa vreme, dar 

nu am avut posibilitatea sa le facem : lucrarea 

de la Leprozeria Mangarano – o leprozerie 

uitata de lume si considerata un blestem, aflata in munti si lucrarea de evanghelizare in 

jungla si savana in localitati extrem de izolate, triburi animiste la care nu se poate ajunge 

decat aerian, pentru ca nu exista drumuri, oameni care nu au fost vizitati de ani de zile de straini. 

Evanghelizare in satele izolate de la capatul lumii: Moroteza, 

Karianga, Karimbary si altele 

Prin ajutorul Bisericii Filadelfia din Paris si prin faptul ca tinerii au pus deoparte niste bani 

din propriile lor economii, in parteneriat cu organizatia Helimission, o organizatie din Elvetia care 

are doua elicoptere in Madagascar trimise 

special pentru evanghelizari in zonele izolate si 

pentru ajutor umanitar si medical, am putut 

organiza ceva la care visam de multa vreme: 

evanghelizari in sate mari din jungla, in locuri 

extrem de izolate.  

Unele dintre aceste sate, cum ar fi 

Karimbary, au peste 4000 de locuitori 

impreuna cu satele mai mici ce le inconjoara. 

Dar nu exista drumuri pentru a se ajunge la 

ele. Chiar cu motocicletele special echipate pentru teren accidentat, se ajunge foarte greu si doar 

in anotimpul uscat. Oamenii care doresc sa 

iasa din acest habitat si sa ajunga la vreun 

orasel mai apropiat – cam la 170 -200 km – la 

Manakara, strabat munti, dealuri abrupte, 

rauri pe diferite carari din jungla sau savana. 

Ei merg in grupuri mai mici si fac acest drum 

in circa 5-6 zile. Nimeni nu se aventureaza 

singur, pentru ca isi pune viata in pericol. 

Organizatia Helimission sponsorizeaza 

partial aceste evenimente, iar echipa 

romaneasca a platit doar 10% din costul real 

al zborului. Timp de doua zile, zburand peste munti si multe canale sau rauri, peste jungla si 

dealuri golase si abrupte, am vizitat 5 sate mari din jungla Manakara.  
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Oamenii se inchina la spirite, au stalpi idolatri ce ii reprezinta pe dumnezeii lor locali sau 

pietre pe care aduc sacrificii sangele vacilor pentru imbunarea spiritelor, dumnezeilor sau 

stramosilor. Traiesc intr-o religie a fricii. 

Le-am predicat Evanghelia cu ajutorul 

pastorului Hentsoa, care a fost impreuna cu noi in 

aceste zile. Eu am prezentat in general echipa si i-

am invatat in limba malgasa oficiala cantecul ,,Isus 

iubeste pe fiecare.” Ionut le-a predicat Evanghelia 

in fiecare sat. Am avut apoi o lectie biblica despre 

ce inseamna Mantuirea si cine este Isus Hristos 

facuta special pentru copii de catre Amalia si 

Rodica. Inchipuiti-va ca acesti copii nu au vazut niciodata astfel de prezentari clare ale Vestii 

Bune, pentru ca in unele sate abia au reusit sa ajunga oameni cu Evanghelia de foarte putin 

timp. Am facut chemare, ne-am rugat pentru nevoile lor si pentru cei bolnavi. In doua sate am 

facut un mars cu difuzorul mobil in spate, 

cantand impreuna cu pastorii ce ne-au ajutat 

cantece crestine. Ionut era cu un cap mai mare 

decat tot satul in timpul marsului si mare cat trei 

malgasi la un loc. 

Intr-un sat, pe coasta, mai multi localnici 

aveau cutitele la ei. Probabil ca era un lucru 

normal, ca eram pescari. Totusi, la sosirea 

noastra si inceputul slujirii unul s-a postat in fata 

mea la cativa si se tot juca cu el. Nu il stiam si 

nu stiam ce intentii poate avea. Uneori oamenii au reactii foarte imprevizibile, mai ales ca sunt 

multi oameni nebuni in satele pe care le-am colindat. Eu l-am vazut ca face asta, dar mi-am 

continuat mesajul, apoi am inceput cu ei un cantec, apoi l-am repetat. Apoi a inceput Ionut 

predica. Mental sesizam ca se tot joaca cu cutitul, dar emotional am resimtit povara abia dupa 

plecarea din acea localitate, Loharano. In cele din urma si-a ascuns cutitul sub haina si a fost 

atent la mesajul Evangheliei. 

Un corn mare pentru un copil mic – 

aproximativ 2000 de cornuri pe luna 

pentru 220 de copii si 20 de profesori 

Am inceput acest proiect odata cu 

venirea pastorilor romani in Madagascar, in 

ianuarie 2015. Am dus doua cosuri mari cu 

cornuri sau briose la Scoala La Promesse si apoi 

la Colegiul Les Pigeons, ca dar din partea 

bisericilor romanesti, o comanda onorata de un 

patiser crestin. Ne uitam la ei cu ce potfa le 

infulecau atat in curtea scolii, cat si in salile de clasa. Cornul de forma unui cuib de viespi, 

dar mai mare, era atacat de fiecare copil dupa stilul lui. Unii mancau mijlocul mai dulce, uns 

cu miere de albine, apoi se delectau cu marginea mai pufoasa a cornului, altii incepeau de la 

margine, iar dulcele il lasau la urma. Le-am facut poze, iar ele au fost atat de graitoare! 
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Unii mancau mijlocul mai dulce, uns cu miere de albine, apoi se delectau cu marginea 

mai pufoasa a cornului, altii incepeau de la margine, iar dulcele il lasau la urma. Le-am facut 

poze, iar ele au fost atat de graitoare! 

Pastorii romani au insistat sa dezvoltam aceasta lucrare, dandu-le macar un corn pe 

luna. Dar Dumnezeu a deschis usi, iar mai 

multe familii s-au mobilizat in sustinerea 

acestei lucrari. Asa ca am ajuns la un corn pe 

saptamana, patru sau cinci cornuri pe luna. 

Doamna Rindra, directoarea Scolii ,,La 

Promesseˮ, ne-a spus ca la ei in scoala au fost 

copii care nu au stiut cum este gustul de paine, 

pentru ca nu au mancat niciodata. Toata viata 

au mancat orez, iar acum descopereau un gust 

nou, aluat dulce cu miere. Acest lucru ne-a 

atins inima. 

Am povestit acest cu lucru cu un om de afaceri din Europa, iar inima lui a fost 

sensibilizata de Duhul Sfant si a dublat numarul de cornuri, ajungandu-se acum la un total 

de 2000 de cornuri pe luna distribuite pentru 220 de copii si 20 de profesori.  

 

Nu a fost un proces usor, dar, cu rabdare si cu ajutorul lui Dumnezeu am reusit sa 

punem la punct procesul distribuirii acestor cornuri, avand in vedere ca scolile sunt in 

localitati diferite : una la capatul orasului nostru, iar alta in alta localitate, in Talata. Va 

multumim frumos ca oferiti o mica paine dulce acestor copii. Familiile lor sunt enorm de 

multumitoare si implinite pentru acest har venit din Biserica Romaneasca. 

 

Botez in apa in lacul Rano-Be: 

sarbatoare a Bisericii din Ambatomainty  

Suntem foarte bucurosi ca Dumnezeu 

atinge inimi, iar roadele lucrarii de aici incep sa se 

vada. Chiar daca lucrarea noastra a fost doar 

partiala alaturi de pastorul Emilson, am avut 

bucuria sa fim invitati la oficierea unui botez in 

apa impreuna cu pastorii Manitra si Naina. 

Evenimentul s-a desfasurat la un lac din 

apropierea localitatii Ambatomainty, unde au 

fost botezati o familie si inca doua femei. 

Adunati impreuna la marginea lacului, 

am avut un timp bun in inchinare in prezenta 

Domnului Isus Hristos. Am predicat cu privire la 

acest eveniment despre ideea de botez la evrei 

luata din mai multe texte ale Noului Testament 

si din traditia iudaica: ideea de curatire si 

identificare. Asa i-am motivat sa traiasca o viata noua, frumoasa, sfanta si roditoare odata ce 

au inviat la o viata noua in Hristos – Romani 6 si sa caute sa semene cu Dumnezeu in viata 

de zi cu zi, deoarece ii apartin lui Dumnezeu, idee pe care o gasim  
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  in Sfanta Scriptura cu privire la acest act facut 

,,in Numele Tatalui, al Fiului si al Duhului 

Sfant.ˮ -Evangh dupa Matei 28 :19. Odata ce 

apartinem lui Dumnezeu, suntem fii de 

Dumnezeu si vom semana cu Domnul nostru 

Isus Hristos in toata umblarea noastra zilnica. 

 

Botezul a fost urmat de un ospat tip 

picnic malgas, in care am impartasit fiecare din 

bucatele pe care ni le-am dus de acasa. Noi 

am oferit mancare europeana, dar am primit din belsug orez si loka, sosul pregatit de ei 

pentru a asezona orezul. 
 

 

O povara pe care o purtam cu dragoste. Va multumim ca o purtati cu 

noi alaturi. 

Am pus inima in tot ce am facut. Am facut toate lucrurile pentru a-L slavi pe Dumnezeu 

prin ele. Fara puterea si lumina sau calauzirea pe care Duhul Sfant ne-o da in fiecare actiune nu 

am fi putut sa purtam aceasta povara frumoasa, dar destul de grea.  

Fara prietenia dvs, incurajarile periodice, darurile trimise, dar mai ales rugaciunile pline 

de foc pentru aceasta parte a Africii, nu 

ar fi mers treaba. Dar sunteti parteneri de 

nadejde. Va suntem foarte multumitori.  

Ati facut eforturi uriase. Va 

suntem recunoscatori. Ne rugam ca 

Dumnezeu sa va rasplateasca deplin 

dragostea. Va multumim ca alaturi de noi 

iL slujiti pe Dumnezeu aici si faceti ca 

Lumina Evangheliei sa atinga colturi 

uitate de lume, oameni greu de gasit 

datorita junglei, padurilor tropicale sau 

satelor extrem de izolate din diferite parti 

ale Insulei Rosii. 

 Ii suntem recunoscatori Domnului Isus Hristos ca a fost langa noi in toate lucrurile. Si Si-

a onorat Numele in toate acestea. Pentru ca le-am facut fara interes pentru noi, ci cu interes 

pentru Gloria Lui. Cum am primit, asa am dat. Am primit Har din belsug, l-am oferit altora din 

belsug. Slava Lui in veci ! 

 

     Va iubim si va pretuim, 

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


