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

Pasi prin credinta in noi teritorii spirituale africane
Dragi prieteni – frați și surori,
Misiunea nu ne ofera deseori zone confortabile emotional, fizic sau
spiritual, dar intoteauna ne ofera oportunitati de crestere si cunoastere dincolo de
limitele noastre. Cred ca odata cu trecerea timpului invatam sa cunoastem mai
bine inima Celui care ne-a trimis, Domnul nostru Isus Hristos si sa ne bazam mai
mult pe puterile Lui in slabiciunile
noastre.
Cand
Hristos
ne
copleseste inimile, ne odihnim in
pacea pe care ne-o ofera si apoi
pasim inainte cu incredere.
Apoi, sunteti dvs, fratii si surorile
de acasa, oameni de nadejde,
care va ganditi la aceste teritorii
si va rugati pentru lucrarea de
aici. Fara dvs ne-am simti
pierduti, ca niste parasutisti aruncati dincolo de front si abandonati in voia soartei.

Poporul malgas – o povara a Africii sapata in inimile noastre
Pe masura ce cunoastem poporul acesta, il iubim mai mult, ne dorim
pentru ei mai mult bine si binecuvantare, dar vedem si mai clar intunerecul care
zace in multe inimi. Cand vedem
oameni in jurul nostru de la care
asteptam sa creasca in cunoasterea lui
Dumnezeu, dar ei raman tot la stadiul
de pigmei, inima noastra se amaraste
si uneori descurajam. Oare de ce cresc
atat de repede copacii, florile, iarba si
vegetatia in jurul nostru in timpul
ploilor si soarelui tropical, dar inimile
oamenilor se maturizeaza atat de greu ? De ce atingerea lui Hristos si a Duhului
Sfant nu se vede asa vizibil in vietile acestor oameni la fel ca vara tropicala sub
soarele fierbinte ? Asteptam cu rabdare. Speram.
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Ne bucuram cand cineva ne spune cum Hristos l-a atins, l-a eliberat de sub
puterea Diavolului, l-a vindecat si i-a coplesit inima cu bucuria mantuirii. Ne bucuram
cand avem si noi parte esentiala in schimbarea lui.

Tovo si caminul lui – eliberare de sub blestemul stramosilor si a
vrajitoriei
Unul dintre prietenii nostri, Tovo, ne-a povestit cum Diavolul le-a legat
caminul sub blestemele stramosilor si a vrajitoriei. Tatal lui s-a imbolnavit destul de
grav, timp de 12 ani, dar doctorii nu stiau ce are. In plus, dupa o perioada de stat
prin spital, l-au trimis acasa. In acest
timp, ei au inceput sa apeleze la
traditionali vraci si vrajitori pentru
vindecare. Unul dintre acesti vrajitori i-a
dat sa bea tatalui sau niste leacuri si i-a
spus ca ori de cate ori se simte rau, sa ii
strige numele: ,,Edmondˮ, si el va veni sa
ii usureze crizele. De fiecare data cand
trecea prin crize, tatal sau striga:
,,Edmond, mi-e foarte rauˮ, iar vraciul
aparea in 5-10 minute in pragul casei lor. Vrajitorul Edmond a inceput sa aduca in
casa lor tot felul de lucruri ciudate, inchinate stramosilor, iar ei trebuiau sa le
plateasca. Incet, dar sigur, le-a golit casa de toate bunurile de care le aveau: masina
de spalat, diverse obiecte de mobilier, aur – promitandu-le vindecarea tatalui lor.
,,Am sa duc acest aur ca si jertfa
stramosilor in orasul meu natal,
apoi ei il vor vindeca pe tatal
vostru.ˮ Neavand incotro, au
trebuit sa accepte si asta. Dupa
ce a luat si aurul, Edmond a
disparut definitiv si nu a mai
aparut la nici o chemare.
Un crestin vecin a vazut
in ce blestem si saracie a ajuns
aceasta familie.
Noi si familia lui Tovo. El ne-a povestit despre parintii lui
A discutat cu ei despre posibilitatea unei intalniri de rugaciune. In disperare, au
acceptat. Un pastor impreuna cu un grup de rugaciune au venit si au golit casa de
toate lucrurile inchinate stramosilor. Apoi le-au dat foc in curte. Dupa aceea s-au
rugat in special pentru tatal lor. Dupa ce ei au plecat, el a facut o criza foarte urata,
in care a vomitat indelung. A crezut ca moare si i-a chemat pe toti din casa langa el,
dandu-le ultimele instructiuni cu privire la ingropare. Apoi s-a culcat. A fost prima
noapte in care a dormit toata noaptea, dupa 12 ani de boala. A doua zi s-a trezit
sanatos. De 10 ani este foarte bine. L-a primit pe Hristos in inima. S-au botezat toti
si sunt martori plini de pasiune ai lucrarilor lui Hristos. Viata lor a fost schimbata,
transformata de Dumnezeu.
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Mostenirea noastra in Africa: 30 de copii inscrisi la scoala, pasi ai credintei
Domnul ne-a dat o mica mostenire in Madagascar – 30 de copii, pe care ii sustinem
integral la scoala cu toate taxele de scolarizare anuale si lunare. Ne-am asumat ca familie,
inconjurati fiind de prieteni din Romania si Diaspora, sustinerea a 28 de copii la scoala, plus
2 ai nostri, si vrem sa le putem achita in intregime tot anul scolar.
Eram la scoala ,,La Promesseˮ, la
renovare, cand a venit unul dintre acesti
copii si a plans inaintea directoarei ca el nu
poate sa vina la scoala anul acesta pentru
ca parintii lui nu mai au bani sa il sustina.
Atunci Domnul ne-a pus pe inima sa
sustinem pe cei mai saraci 10 copii din
aceasta scoala pentru un an de zile cu toate
taxele scolare.
Avem in Colegiul ,,Les Pigeonsˮ inca 10 copii pe care ii sustinem. Ce am inceput anul
trecut, cu 6 dintre ei, dorim sa continuam si anul acesta cu 10, prin credinta. Sunt asa de
multumitori nu doar parintii, ci si directorii scolii.
Apoi avem 8 copii cu varste intre 7-13
ani, pe care am inceput sa ii alfabetizam la noi
acasa anul trecut. Ei erau numiti ,,copii ai
strazii”, fara scoala, fara viitor, fara speranta. Pe
acesti copii i-am inscris la Scoala ,,Le Manoro”,
care ii va ajuta pe fiecare dintre ei sa se
integreze in invatamant, in invatarea limbii
franceze, in invatarea scrierii si citirii. Suntem
foarte multumiti sa ii vedem pe acesti copii cum infloresc. Wow, suntem asa de multumitori
sa vedem cum scoala poate schimba destinele unor copii.

Pe Tropicul Capricornului – la Toliara. Padurile sacre ale malgasilor
Pentru cateva zile a trebuit sa plec –Marcel – in sudul tarii, la o conferinta din
regiunea Toliara. Am stat 3 zile si am predicat in fiecare zi. Ne-am rugat cu oamenii. I-am
incurajat. I-am ajutat. Am fost binecuvantati si
noi. Am cunoscut pastori care lucreaza in
regiunea sudica a tarii si am vazut framantarile
lor. Zona din apropierea Toliarei este cunoscuta
pentru mai multe lucruri : este o zona plina de
triburi care inca se inchina la spirite din pietre,
din copaci sau la zei malgasi diversi. Cand duc
jertfe dumnezeilor, isi fac taieturi in carne, sa fie
placuta spiritelor jertfa lor. Am zburat peste
doua paduri foarte intinse si izolate. Pastorul Manitra imi spunea ca acestea sunt paduri
sacre, in care inca oamenii umbla goi si aduc sacrificii spiritelor.
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Guvernul nu a intrat acolo, este prea in adancul tarii si prea izolat. Apoi zona Toliarei
este cunoscuta prin satele foarte izolate, atacate
deseori de hotii de vite. Politia este complice la
livrarea de arme catre talharii de vite, iar acestia
ataca satele, omorand de fiecare data oameni care
se impotrivesc furtului avutului lor. In fiecare an
aceste atacuri produc zeci de morti in sate.
Mergand spre Toliara, am trecut prin
Beroroha. Mai precis, am zburat cu un mic avion
Cessna, aterizand in apropiere de acest sat izolat. E greu de spus oras unei localitati cu case
din pamant, izolat, fara curent sau alte mijloace modern de comunicare. Am lasat o familie
de misionari acolo. Apoi i-am luat la intoarcere. Pur si simplu am aterizat pe o pista din
pamant taiata in mijlocul savanei.

Motorete pentru pastori din Antsirabe
Am inceput de 9 luni sa ne implicam in ajutarea unor pastori din regiunea Antsirabe
cu o mica suma pentru nevoile lor si ale familiilor lor. Pentru ca unii dintre ei au inceput sa
planteze biserici la distante de 15-25 km de localitatile
unde sunt bisericile lor si pentru ca accesul este destul de
greoi, necesita mult timp, schimbare de mai multe
microbuze, Dumnezeu ne-a pus pe inima sa ii ajutam pe
unii dintre ei cu mici motorete. I-am incurajat sa isi
mobilizeze bisericile pentru strangerea acestor fonduri, dar
am contribuit cu 60-80 % din suma atunci cand le-au
cumparat. Pastorul Naina este asa de bucuros ca poate
merge in vizite pastorale sau la biserica nou plantata cu un
scuter vechi, dar bun si solid. Pastorul Samisoa va multumeste ca ati fost alaturi de el si
familia lui pentru acest bun ajutor.

Istoria binecuvantarii unor malgasi…scrisa de Bisericile Romanesti
Va multumim frumos dvs, fratilor si surorilor de acasa, care ati inceput sa scrieti o
istorie a binecuvantarii pentru poporul malgas. Poate nu pentru foarte multi dintre ei, dar cu
siguranta pentru o parte pe care noi o putem atinge prin aceasta lucrare. Aceste ganduri
puse pe hartie sunt despre dvs, despre jertfa si sacrificiul dvs. Aparem si noi, sabia manuita
de cavaler, dar adevaratii eroi ai povestirii sunteti dvs. Fara dvs nu ar exista aceasta istorie a
binecuvantarii. Exista si Marele Erou – Isus Hristos, fara de care nu ar putea fi scrisa aceasta
poveste. Pe El il iubim cu totii. Lui ii adresam toata onoarea prin istoria pe care o alcatuim
impreuna.
Candva aceasta istorie a ceea ce ati facut aici se va citi in fata Tronului Ceresc, in
fata ingerilor si a tuturor rascumparatilor participanti la nunta Mielului. Atunci Domnul Isus
Hristos va descoperi tuturor dragostea cu care dvs v-ati jertfit pentru ca o parte din acesti
oameni sa aiba parte de iertarea Sacrificiului Sau sfant. Si ne va oferi cununile! O, ce zi
mareata va fi aceea!
Va iubim si va pretuim,
Familia Saitis Marcel si Ioana, cu copiii Alessia, Ruth si Filip.
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