
Dragă Biserică în Isus Hristos, frați și surori, 

 Ne apropiem cu pași repezi de evenimentul Paștelui, un 
moment de aducere aminte a ceea ce Domnul Isus Hristos, Fiul 

lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii a făcut pentru fiecare dintre 

noi - eliberarea din robia păcatului și mutarea în Împărăția lui 
Dumnezeu, având statutul de copii ai lui Dumnezeu. Pentru 

evrei, Pesach - însemna ieșire, iar scopul fiecăruia dintre noi și a 

misiunii pe care o facem în Madagascar este tocmai această 

ieșire: din moarte la viață, din robie la libertate, din întuneric la 

lumină, din blestem la binecuvântare! 

Foaie de informare din Aprilie 2017 

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

Pe undele Cerului - prin rugăciune 

Vieți schimbate în Madagascar prin sângele Mielului 

Pentru  două 

săptămâni l-

am avut ca și 

vizitator, dar 

și ca lucrător 

în tot ceea ce 

noi am făcut,  

pe Gabi Pur-

car, care a 

fost misionar 

în India pentru câțiva ani.  

  Situația din India este destul de critică în momentul 

de față și vizele pe termen lung se obțin foarte greu, 

deoarece guvernul se opune altor religii, decât hindi, 

religia lor tradițională. Pentru Gabi și Dana Purcar, 

având doi copii, este destul de greu să stea pe 

termene scurte în India, atât din cauza școlii copiilor, 

cât și pentru că este greu să faci o lucrare durabilă în 

termene scurte de timp. De aceea, ne-am bucura să 

se reorienteze în viitor  și să vină în Madagascar. Aici, 

Gabi a slujit în multe moduri, în biserici, pe stradă, în-

tre copii sau între păstori, aducând un plus la ceea ce 

facem  noi prin gândurile insipirate de la Duhul Sfânt. 

 Lucrăm cu păstorii din regiunea Vakinankaratra de 

peste 3 ani. În acest timp ne-am întâlnit aproape lunar 

pentru a avea timp de rugăciune și încurajare, pentru 

a dezbate anumite teme: echipă, gestionare bani, 

evanghelizare strategică, abordare islam, familie și 

alte subiecte. 

    Cu o parte dintre ei, care locuiesc mai aproape, ne-

am propus de 2 luni să începem un timp special de 

rugăciune și mijlocire pentru viziunea pe care 

Dumnezeu ne-a dat-o împreună pentru evangheliz-

area regiunii. Astfel, în fiecare luni seara ne întâlnim o 

echipă de circa 7-10 oameni care stăm și ne rugăm 

special pentru reumplerea noastră cu Duhul Sfânt, 

pentru creșterea bisericilor, pentru mântuirea oa-

menilor și 

pentru alte 

subiecte care 

ne privesc, 

cum ar fi Ra-

dioul, Școala 

Biblică Armata 

Adevărului și 

misionarii. 

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

Grupul de rugăciune cu păstorii 

Familia Purcar - Orientare în misiune 

Sângele unui miel aplicat corect salva familia  

Predică la Conferință în Bis El Betela 



MOTIVE DE RUGĂCIUNE 

 Bisericile care ne susțin - Dumnezeu să 

le răsplătească toată dragostea pe care o 

arată lucrării de misiune din Madagascar 

sau de oriunde altundeva în lume. 

 Construcția clădirii Bisericii din Ambos-

itra -  înțelepciune în gestionarea lu-

crării, călăuzire în negociere cu furnizorii, 

bucurie și armonie în echipa de lucru. 

 Radio Aripile Credinței - să atingă Dom-

nul inimi prin Cuvântul rostit de echipa ra-

dio pe frecventa 92,6 MHz. Primim mărturii 

despre vieți transformate prin radio.  

La Centrul de Leproși din  

Mangarano cu Evanghelia 
Una dintre lucrările în care vedem evoluție 

de la an la an este lucrarea de la Lepro-

zeria din Mangarano. Cu permisiunea Cen-

trului Norvegian care se ocupă de ei, îi vi-

zităm periodic, vestindu-le Evanghelia și 

rugându-ne pentru ei și împreună cu ei. 

Radio Fitahiantsoa, prin care transmitem 

mesaje biblice, ajunge până la ei, iar ei ne-

au mulțumit pentru cuvintele de încurajare. 

Acum o săptămână, când i-am vizitat, ne-

au cerut să deschidem un mic grup de 

rugăciune (celulă de rugăciune) și să încer-

căm să ajungem la ei în fiecare 

săptămână, fapt pe care și l-a asumat pas-

torul Tina și sperăm să devină realitate.  

Vizitând cu drag de fiecare dată Leprozeria din Mangarano 

  

    

   Evenimentul morții și învierii Domnului Isus Hristos este crucial  pentru fiecare din-
tre noi la nivel personal, aducând viață veșnică celui care îl acceptă în inima Lui pe 
Isus Hristos cel Înviat ca Domn și Mântuitor. Acest eventiment este crucial și pentru 
istoria omenirii. A fost momentul în care Împărăția Cerurilor a invadat pământul, iar 
puterea întunericului a fost zdrobită prin jertfa Domnului Isus Hristos. De atunci, 
Dumnezeu ne cheamă să dăm năvală și să cucerim teritorii în Numele Lui, să 
smulgem oamenii din iad și să le deschidem ochii și inima spre cea mai bună veste 
care a fost vreodată dată oamenilor: împăcarea cu Dumnezeu. 

   Cu ocazia acestor Sărbători ale morții și Învierii Domnului, vă dorim Pacea, Lumi-
na și Binecuvântarea lui Dumnezeu în casele Dvs, iar puterea Învierii să vă însu-
flețească inimile, să vă dea speranță și bucurie în fiecare zi! 

   Vă mulțumim cu drag pentru toată susținerea dvs în toate lucrările din Madagas-
car, vă îmbrățișăm și ne rugăm pentru dvs. Dumnezeu să vă răsplătească inima 
dăruită lucrărilor misionare și să vă întoarcă înmiit tot efortul depus toate felurile! 

         Cu aleasă dragoste și prețuire,   
                  Familia Șaitiș Marcel și Ioana, cu copiii Alessia, Ruth și Filip 

   Hristos a înviat! Bucuria învierii să vă umple inimile și viața! 
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Hristos a înviat! 


