
 

 

 

  

Revista Holy Fire 

 



Conștienți că acest proiect nu se 

poate realiza fără sprijin, invităm 

toți slujitorii bisericilor 

penticostale din Romania să 

devină parteneri cu noi în acest 

măreț proiect misionar. 
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Operațiunea Iudeea 



În final aș dori să vă chem să 

vă alăturați echipei Holy Fire, și 

prin puterea lui Dumnezeu să 

ducem la bun sfârșit dezideratul 

propus: Evangheliarea întregii 

Românii în generația noastră! Sunt 

convins că fiecare din voi poate fi 

o unealtă folositoare în mâna lui 

Dumnezeu! 
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Holy Fire o misiune care mi-a inspirat pasiune pentru cei pierduți 



 

“Căci după cum ploaia și zăpada 

se pogoară din ceruri și nu se mai 

întorc înapoi ci udă pământul și îl 

fac să rodească și să odrăslească, 

pentru ca să de-a sămânță 

sămănătorului și pâine celui ce 

mănâncă tot așa și Cuvântul care 

iese din gura Mea, nu se întoarce 

la Mine fără rod, ci va face voia 

Mea și va împlini planurile mele”  

(Isaia 55:10,11 

Botezul acesta demonstrează, 

încă odată, că puterea de 

transformare a Evangheliei este 

activă și astăzi, iar în ce ne 

privește pe noi, suntem bucuroși că 

slujirea noastră a fost 

binecuvântată de Domnul!  
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O misiune care a schimbat destine 



 

Pentru ajutorul oferit în 

cumpărarea casei de rugăciune, îi 

mulțumim în mod special unei 

familie prețioase din California, 

care a dăruit banii nesesari atât 

cumpărării casei, cât și pentru 

mobilierul necesar funcționării 

optime a întâlnirilor duhovnicești.  
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Seaca de Câmp, un sat în care a izvorât apa vieții 



 

”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din 

toate neamurile, botezându-i 

în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 

Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să 

păzească tot ce v-am poruncit. Şi 

iată că Eu sunt cu voi în toate 

zilele, până la sfârşitul veacului."  

(Matei 29:19,20)  

Suntem mulțumitori lui Dumnezeu 

pentru  harul Său. Rămânem sub 

călăuzirea Duhului Sfânt și 

continuăm să susținem lucrarea lui 

Dumnezeu din aceste localități 

prin post și rugăciune, dar și prin 

predicarea corectă a cuvântului lui 

Dumnezeu localnicilor.  
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Plantarea de biserici împlinirea poruncii lui Hristos 



Vrem să vă aducem în atenție 

un motiv de rugăciune: 

Dorim ca Dumnezeu să ne ajute 

în câteva luni să ajungem cu 

misiunea noastră la 1.000 

de tineri. 
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Vești din Bhutan 
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Evenimente Holy Fire 2016 

Conferința de misiune Holy Fire 

Conferința de misiune Holy Fire 

Conferința de misiune Holy Fire 

Campanie de evanghelizare 

în județul Bistrița Năsăud 

Campanie de evanghelizare 

în județul Argeș 



 

Materiale Holy Fire 
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“Dumnezeu te iubește” 

Holy Fire Band 

“Judecata de apoi” 

Evanghelistul Florin Pop 

“Ce trebuie să fac 

ca să fiu mântuit?” 

“Cum să-i evanghelizăm 

pe martorii lui Iehova?” 
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Prezentare de carte: Cum să-i Evanghelizăm pe martorii lui Iehova?  



 

Viziunea Holy Fire - Implică-te și tu! 
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We are looking for                   people for Christ! 

Sediu Holy Fire România: 

Sediu Holy Fire Statele Unite: 

 


