


PROIECTUL ,,OPERAȚIUNEA IUDEEA 2016”

        Trebuie să ne grăbim să ducem Evang-
helia lui Isus Hristos tuturor românilor în 
generațaia noastră! Mii de oameni pier 
zilnic din cauză că bisericile nu se mobi-
lizează să facă evanghelizare. De-a lungul 
secolelor au fost pierdute sute și mii de 
genrații de oameni care s-au dus pentru 
totdeauna la pierzare, din cauza creștinilor 
născuți din nou care nu au predicat Evang-
helia. Această goană spre pierzarea 
veșnică a oamenilor trebuie oprită. Este 
timpul să ducem românilor focul Duhului 
Sfânt și astfel focul iadului nu-i va mai 
atinge. Evanghelia trebuie predicată cu 
focul lui Dumnezeu.

      În această vară câteva sute de tineri, 
unii din România, din Europa și Statele 
Unite, au decis să fie mesagerii lui 
Dumnezeu și să propovăduiască cuvântul 
lui Dumnezeu prin focul Duhului Sfânt în 
campaniile de evanghelizare organizate de 
Holy Fire. Timp de 4 săptămâni, echipa 
Holy Fire a dus vestea bună a mântuirii în 
33 de localități, sate și orașe din județele 
Constanța, Teleorman, Bistrița Năsăud și 
Argeș. În urma acestor acțiuni de evang-
helizare la mai mult de 10.000 de oameni 
le-a fost vestită evanghelia. Au fost 
distribuite mii de Cd-uri, mii de cărți, mii 
de Nou Testamente și peste 2000 de Biblii. 
Am întâlnit nenumărați oameni care nu au 
văzut în viața lor o Biblie. Una dintre cele 
mai mari evanghelizări care le putem face 
în aceste vremuri este să oferim Biblia 
oamenilor. În unele locuri oamenii se 
îngrămădeau să ia o Biblie, în aletele 
strigau după tinerii îmbrăcați în tricouri 
galbene să le dea și lor o Biblie.

    Iadul s-a răsculat și diavolul a fost îngrozit 
văzând sute de tineri care predicau evanghe-
lia oamenilor pe care el îi stăpânește, a fost 
tulburat să vadă zeci de localități  în care prin 
boxe răsunau cântări și predici acolo unde el 
de sute de ani domnește. S-a răsculat deseori 
prin preoți, primari, oameni fără căpătâi, dar 
puterea Celui care ne-a trimis a triumfat. Am 
înălțat numele care este mai presu de orice 
nume, Numele Domnului Isus Hristos!

     În urma acestor campanii de evangheliza-
re am deschis 11 puncte de lucru în care se 
continuă slujirea săptămânală lucrându-se la 
plantarea bisericilor, în unele localități deja 
s-au fondat biserici deoarece au rămas 
câteva zeci de persoane care merg regulat la 
întâlniri. Tinerii care s-au implicat în aceste 
campanii au avut multe experiențe cu 
puteara lui Dumnezeu.
În fiecare zi am petrecut cel puțin o oră în 
rugăciune, unde am fost umpluți cu cuvântul 
lui Dumnezeu, cu compasiune, cu curaj și cu 
Duhul Sfânt. Puterea supranaturală a fost la 
lucru și unii tineri au avut revelații suprana-
turale, mesaje profetice, botezuri în Duhul 
Sfânt, viziuni, au primit daruri supranatu-
rale.
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CUM SĂ PLANTEZI O BISERICA ÎN TREI ZILE 

        Unul dintre sudenții Institutului Teo-
logic Penticostal din București a venit la 
mine și mi-a spus: ,,În campaniile de evan-
ghelizare am învățat cum să plantezi o 
biserică în trei zile. Cu ochii mei am văzut 
demonstrațiile puterii lui Dumnezeu în 
această lucrare.” 
     Împreună cu echipa care am condus-o 
am slujit pentru trei zile în comuna Izvoru, 
unde locuiesc peste 2000 de locuitori. Am 
mers pe străzi și am împărtășit cuvântul lui 
Dumnezeu și am distribuit zeci de Biblii. 
Doi tineri din echipă au predicat evanghe-
lia unei femei în vârstă de 80 de ani și la 
final i-au oferit o Biblie, dar ea a refuzat-o. 
A doua zi femeia fiind la poartă i-a văzut 
pe cei doi tineri și i-a chemat la ea. Le-a 
spus că a avut multe remușcări și o tristețe 
mare deoarece a refuzat Biblia și i-a rugat 
frumos să îi dea Biblia care a refuzat-o. 
Apoi seara au adus-o cu mașina la evang-
helizare iar când s-a făcut chemarea pentru 
pocăință, a fost printre cei care a ridicat 
mâna. 

La serviciile de evanghelizare de acolo în 
fiecare seară au participat într 40-60 de 
suflete, care au fost atinse de puterea Duhu-
lui Sfânt și în jur de 40 dintre ei s-au predat 
Domnului, după ce le-am predicat despre 
adevărata pocăință și adevăratul botez. 
Domnul a vorbit tinerilor din echipă că aici 
se vor mântui oameni și va fi o biserică. La 
călăuzirea lui Dumnezeu ne-am orientat să 
cumpărăm un teren unde să construim o 
biserică. Una din femeile care s-a predat am 
aflat că are un teren de vânzare la drumul 
cental al satului. Așa că Domnul ne-a călăuzit 
și am negociat terenul în suprafață de 800 
mp,  la 2.600 de euro. A treia zi la timpul 
devoțional am făcut colecta pentru terenul 
care l-am negociat în Izvoru și de la cei 80 de 
tineri care erau cu noi în misiune am strans 
suma de 1200 euro. Totul a decurs minunat și 
miraculos. Am primit și restul banilor pentru 
teren, care deja a fost cumpărat și momentan 
se fac programe săptămânal într-un cort care 
l-am cumpărat și a fost amplasat pe teren. 
Oamenii sunt nelipsiți de la slujbe și Domnul 
lucrează minuant în procesul mântuirii lor. 
Credem că Domnul va lucra cu mare putere 
în Izvoru și va face să curgă Izvorul apei 
vieții care va adăpa pe toți cei care doresc 
viața veșnică de acolo.
    
       
        Florin Pop, președintele Holy Fire
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PRIMUL ROD AL ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU ÎN SEACA DE CÂMP

       Osteneala fiecăruia pentru Dumnezeu 
va fi răsplătită. Cuvântul Domnului ne 
învață că cel care oferă și un pahar de apă 
în Numele Lui va fi recompesat. Tot ceea 
ce facem pentru Dumnezeu va fi răsplătit. 
Și cel ce seamănă și cel ce seceră de 
asemenea va fi răsplătit și se va bucura 
înaintea lui Dumnezeu (Ioan 4:36). Când 
este vorba de lucrarea lui Dumnezeu unii 
se trudesc într-un fel, iar alții în altul, dar 
toți lucrează pentru același Stăpân și vor 
avea o răsplată minunata și o bucurie mare 
le umlpe sufletele. Chiar dacă din greu 
trebuie uneori să lucrăm pentru Dumnezeu 
merită orice efort și sacrificiu.

     În comuna Seaca de Câmp din vara trecută 
ne-am trudit mult. Am avut campania de 
evanghelizare în vara lui 2015. Apoi fratele 
Alin misionarul de acolo în fiecare 
săptămână vizitează oamenii prin sat și face 
întâlnirile la biserică. Apoi o prețioasă fami-
lie din California au trimis o sumă de bani cu 
care s-a făcut biserica în această comună. 
Apoi echipe de tineri, predicatori, cântăreți 
au trecut pe acolo și au semănat cuvântul lui 
Dumnezeu și l-au udat. În cele din urmă 
Dumnezeu a făcut să crească sămânța. În 
luna aprilie am avut primul botez în această 
comună. O soră care l-a primit pe Domnul în 
vară, a fost schimbată de evanghelia lui Hris-
tos și s-a botezat. Sunt în jur de 15 persoane 
care participă regulat la serviciile religoase 
din fiecare săptămână. Unii poate văd puțin 
că doar un suflet s-a mântuit în urma tuturor 
eforturilor umane, spirituale și financiare, 
dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune altce-
va: Luca 15:7 ,,Tot așa vă spun că va fi mai 
multă bucurie în cer pentru un singur păcătos 
care se pocăiește…” De multe ori începutul 
este greu, dar Dumnezeu binecuvintează cel 
mai mic efort făcut pentru Numele Lui.
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CEA MAI MARE IMPLINIRE A UNUI CREȘTIN ESTE MISIUNEA!

     Holy Fire Ministries nu este un moft şi 
nici o mândrie a vreunuia dintre noi. Holy 
Fire este viziunea lui Dumnezeu pentru 
Romania și nu numai, în generația noastră. 
Suntem onorați că putem sluji pentru 
largirea Împărăției lui Dumnezeu împre-
ună în această organizație penticostală.
     

      

      

Când începi să te implici în această lucrare 
a organizației Holy Fire, la început ești 
reţinut și rezervat cu privire la tot ce se 
petrece, dar totodata și curios. Imediat 
dupa implicare, văzand pe Domnul care 
este la lucru cu noi în ceea ce facem, Holy 
Fire devine parte din tine. Nu mai poți trăi 
fără această lucrare de misiune, deoarece 
aici este locul unde într-adevăr poți vedea 
puterea lui Dumnezeu care te însoțeste.
Slujesc în Biserica Penticostală Betania 
din Gura Vaii, Arad, ca prezbiter și în 
slujirea pe care o fac există urcușuri și 
coborâșuri, împliniri și dezamăgiri, bucu-
rii și întristări, dar Dumnezeu e la cârma 
tuturor lucrurilor, El, Marele Păstor al 
oilor dar când ai gândul și inima în lucrar-
ea Lui, ai curajul să mergi mai departe. 

     Exista însă o mai mare împlinire și satis-
facție a slujirii pe care am descoperit-o în 
momentul în care am început să iau parte la 
lucrarea de misiune Holy Fire și chiar să 
devin membru al acestei organizații. Este o 
mai mare implinire sufletească pe care poți 
să o ai, în primul rand, pentru că faci exact 
ceea ce ne-a transmis Mântuitorul nostru 
Isus Hristos, să propovăduim Evanghelia 
oamenilor și să-i câștigăm pentru Hristos. 
Este ceva mai mult dincolo de zidurile unei 
biserici. Este ceva mai mult de a sta pe un 
scaun confortabil și a asculta o predică, o 
cântare sau chiar o poezie, de a spune din 
când în când un amin, de a te ruga pentru 
ceea ce te îndeamnă frații. Este lucrarea pe 
care trebuie sa o faca fiecare mântuit din 
biserica lui Hristos. Există ceva ce și tu poti 
să faci: să te rogi, să postești și să fii pentru 
lucrarea de misiune sau chiar să-i încurajezi 
pe cei ce se implică într-o astfel de lucrare. 
Fiecare să lucrăm după talantul care l-am 
primit. 
    Gândindu-ne la lucrarea de misiune a 
Mântuitorului nostru, așa a luat ființă în anul 
2015 proiectul “Operațiunea Iudeea” care se 
concentrează pe evanghelizarea și plantarea 
de biserici în zonele neevanghelizate din 
Romania. Ceea ce spune Scriptura in Marcu 
16:17-18, se vede cel mai clar când părăsești 
conforul bisericii tale și ieși în lumea opri-
mată cu vestea bună a evangheliei. 
   Mulțumesc Domnului pentru biserica noas-
tră care m-a susținut în rugaciune. Mulțu-
mesc Domnului pentru echipa pe care am 
avut-o în lucrarea de misiune. Am plâns 
împreună și ne-am bucurat împreună
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   Au fost tineri care s-au rugat continuu pe 
parcursul predicii. Alții au mers ore în șir 
pe strazi făcând turul de rugăciune, în timp 
ce ceilalți mergeau pe la oameni și le predicau 
evanghelia. Am suportat cu toții căldura 
arzătoare a soarelui și împreună am avut 
experiențe minunate cu Domnul. 
Mi-a rămas vie în minte o experiență care 
am avut-o anul trecut în campania de 
evanghelizare Holy Fire. Era întro seară 
de sâmbătă la o evanghelizare într-un parc 
din fata unui cămin cultural. Era o seară 
reușita deoarece se adunaseră peste 100 de 
persone. Predicam Cuvantul lui 
Dumnezeu și simțeam puterea Domnului 
la lucru. La un moment dat vorbeam din 
Efeseni 6 despre puterile vazduhului care 
se războiesc cu noi când dintr-o data un 
bărbat de pe marginea parcului a început 
să strige la mine să tac și apoi să mă înjure. 
Nu reușeam să îl văd pentru că era la 
distanță, dar îl auzeam atât eu cât și 
oamenii care erau acolo. Am continuat să 
predic și dintr-o dată s-a oprit din înjurat. 
La final am chema oamenii în față, cei 
care vor să-L primească pe Isus și aproxi-
mativ 30 au ieșit, unii cu larimi, alții 
rugându-se. Apoi un bărbat ce arăta cu 
degetul spre mine a zis: ‘’Tu, roagă-te și 
pentru mine!’’ era cel care m-a înjurat, iar 
acum s-a aruncat în genunchi plângând. 
Am văzut încă odată puterea Evangheliei 
și a Duhului Sfânt.

      Anul acesta, 2016, în timp ce mergeam pe 
la oameni să le împărtășim evanghelia, am 
întâlnit  unii care au primit mesaju, alții l-au 
respins, alții și-au bătut joc de noi. Unii au 
spus: ,,păcat de tinerețea voastră.” Iar noi 
le-am răspuns: ,,Păcat de viața vaostră fără 
Hristos și păcat de veșnicia voastră. ” înt-o zi 
un barbat m-a îmbrâncit și m-a înjurat, dar 
Domnul m-a călăuzit să-l strâng în brațe și 
să-i spun: ,,inima ta nu este precum sunt 
nervii tăi și pumnii tăi”. Dintr-o dată fața i 
s-a schimbat și i-am vorbit de dragostea lui 
Hristos. Am intalnit vrajitori, atei, martori ai 
lui Iehova; am avut obstacole, dar în toate a 
fost victorie. 
Într-o seară nu mai mergea un cablu de la 
boxă așa că împreună cu cei 11 tineri din 
echipa mea, am luat cablul în mână și ne-am 
rugat și instantaneu cablul a fucționat. 
Domnul a reparat cablul, și în acea seara 15 
suflete s-au predat Domnului. În timp ce mă 
rugam pentru oamnei Duhul Sfânt desco-
perea viața acelor oameni, care la final m-au 
întrebat de unde cunosc lucruri din viața lor. 
Acestea sunt doar câteva din multele expe-
riențe care le-am avut și în această vară. 
Domnul să fie slăvit pentru toate. Te încura-
jez să te alături echipei Holy Fire și împre-
ună să ducem vestea bună oamenilor. Toată 
recunoștința, o datorez Domnului nostru Isus 
Hristos, care ne poartă întotdeauna în carul 
Său de biruinţa.

Prezbiter Darius Filimon, membru Holy 
Fire, Gura Vaii, Arad
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NIMIC DIN CE FACEM PENTRU EL NU ESTE ZADARNIC

„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se 
va înviora. Prin cunoștiința Lui, Robul 
meu cel neprihănit va pune pe mulți 
oameni într-o stare dupa voia Lui 
Dumnezeu și va lua asupra Lui povara 
nelegiurilor lor.” Isaia 53:11
  Prin Harul Domnului ne-am putut 
numi din nou lucrători împreună cu 
Dumnezeu și în județul Argeș. Am întâlnit 
frați și surori dispuși să stea la dispoziția 
lui Dumnezeu.  Împreună am străbătut 
sate întregi și am întȃlnit acceași oameni 
ca în multe zone ale Romȃniei care nu 
doreau să audă de Dumnezeu, oameni 
total dezinteresați de jertfa 
răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. 
Îți e așa greu să continui cȃnd mulți te 
resping, dar ne-m încurajat că suntem aici 
din dragoste pentru Domnul și pentru cei 
pierduți. De dragul Domnului și a mărețu-
lui Său sacrificiu am continuat, chiar dacă 
am fost respinși și am avut multe piedici. 
        Împreună cu echipa mea am slujit la 
Teiu în mijlocul fraților și a cȃțiva prieteni 
care au fost prezenți. Mesajul a fost acelaș, 
Dumnezeu mai cheama oamenii la mȃntu-
ire și lucrul de care Romȃnia are nevoie, 
înainte de ploaie și de grȃu este mȃntuirea. 
Copiii au priceput lucrul acesta și au memorat 
versete și cȃntări pe care uitarea nu va 
reuși degrabă să le șteargă din mintea lor.
        Apoi am continuat slujirea în Valea 
Corbului, un sat de romi, oameni curioși 
din fire care s-au adunat cu zecile să 
asculte Evanghelia. Au răsunat cȃntări și 
rugăciuni. Am semănat sămȃnța și nădăj-
duim că a căzut într-un pămȃnt bun

 Am plecat din Argeș... ce a rămas în 
urmă? Desigur uneori vrem roade pe 
moment, există și au existat astfel de mo-
mente, însă rămȃne în urmă Evanghelia 
adevărată care are putere de transformare, 
acum și în viitor. Rămȃn rugaciunile înălțate 
atunci și acum. Rămȃn frămȃntări și întrebări 
în miez de noapte la care doar Dumnezeu 
poate da răspuns. Rămȃnem noi, întăriți de 
Dumnezeu, rămȃn experiențele lucrului în 
echipă cu Dumnezeu. Rămȃne bucuria sluji-
rii și dorința de a sta cȃt mai aproape de El, 
cu mulțumire în inimă că ne-a răscumpărat și 
ne-a pus într-o stare dupa Voia Lui. 

Adrian Fetti, Membru Holy Fire,
Bistriţa

PAGINA 6



  ACEEAȘI VIAȚĂ ÎNTR-O ȚARĂ DIFERITĂ

       Îmi va rămâne adânc în memoria inimi 
ultima campanie de evanghelizare din 
anul 2016.
  Anul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu am 
ajuns în India iar viața pe care am văzut-o 
acolo credeam că nu o voi mai găsi 
nicăieri. Însă totul s-a schimbat când în 
ultima campanie pe care Holy Fire am 
avut-o în judeţul Argeș, satul Cetățeni am 
revăzut imagini pe care le-am văzut doar 
în India. Mai mult de 1500 de suflete de 
etnie romă locuiau în acele condiții pe care 
unii dintre noi nici nu ni le putem imagina.       

    
După ce două zile am stat în satul Cetățeni 
și am avut două seri de evanghelizare la 
care s-au prezentat doar câteva persoane, 
Dumnezeu ne-a îndemnat să mergem la 
acești oameni care trăiau la periferia aces-
tui sat în condiții inumane. 

    Lecția pe care am învățat-o în urma serii de 
evanghelizare pe care am avut-o în această 
comunitate a fost că Isus a spus ucenicilor lui 
Ioan când au venit să-l întrebe dacă El este 
Cel ce trebuia să vină sau să aștepte pe altul; 
Isus răspunde: ”spuneți lui Ioan ca orbi văd 
șchiopi umblă iar săracilor li se vestește 
evanghelia”. Avem tendința uneori să 
selectăm oamenii cărora să  predicăm   evan-
ghelia și trăim cu acest defect care de multe 
ori ne împiedică în a face voia lui 
Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu 
ne-a lăsat să privim prin ochii firești ci prin 
cei spirituali, mergând la acești oameni și 
predicându-le evanghelia. Acea seară pentru 
mine personal a fost cea mai reușită seară din 
campaniile de evanghelizare pe care le-am 
avut anul acesta. De și norii erau atât de 
negri pe cer Dumnezeu nu a lăsat niciun 
strop de ploaie.  Noi am propovăduiam evan-
ghelia două ore şi nu a plouat deloc pentru că 
Dumnezeu a vrut ca zeci de oameni să audă 
evanghelia și să-și predea viața lui 
Dumnezeu.

Aaron Gavrilaș secretar Holy Fire
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EXPERIENȚE ALE UNOR TINERI DIN CAMPANIILE DE EVANGHELIZARE HOLY FIRE 2016

     
Săptămâna 25-30 iulie a fost cel mai deosebit 
timp petrecut în părtășie cu frați și surori care 
au același țel. Am fost binecuvântată să 
experimentez  alte dimensiuni ale credinței și 
ale harului lui Hristos. Am fost foarte         
bucuroasă să văd cum Dumnezeu ascultă și 
răspunde rugăciunilor făcute cu credință. În 
localitatea în care m-am implicat cu echipa 
noastră în misiune, mi-a căzut sarcina să fac 
turul de rugăciune. I-am spus Domnului că 
sunt prea slabă și prea puțin ca doar eu să fac 
această lucrarea atât de mare, astfel că  
Domnul mi-a trimis alte două surori cu care  
am continuat turul de rugăciune pe străzi. 
Apoi un alt mod în care am fost ascultată a 
fost referitor la ultima seară de evanghelizare 
din Teiu. Aici am vorbit pentru prima dată cu 
un om care mi-a spus că nu crede în 
Dumnezeu, iar în urma acestei experiențe 
m-am umplut un sentiment de întristare și 
părere de rău pentru oameni din satul acela. 
Nimeni nu s-a oprit vreodată în dreptul aces-
tor oameni să le prezinte adevăratul 
Dumnezeu. În localitățile unde am fost, am 
întâlnit mulți oamenii deschiși pentru a auzi 
Evanghelia, oamenii care nu aveau Biblia sau 
care au fost învățați că nu au voie să atingă 
sfânta carte; oameni care erau legați de 
diavolul. Dincolo de toate Domnul a fost cu 
noi și ne-a pregătit calea, ne-a protejat și mul-
tora li s-a vestit numele Domnului Isus.
         Am fost plăcut surprinsă de unitatea 
grupului din care am facut parte și de unitatea 
întregii echipe Holy Fire. Organizația Holy 
Fire este o mare binecuvantare pentru mine! 
Am fost învățată și ajutată să împlinesc 
porunca Domnului Isus cu privire la               
propovăduirea Evangheliei. Mulțumesc 
Domnului pentru Holy Fire pentru că alături 
de ei am trăit ce-a mai importantă și deosebită  
săptămână! Dumnezeu sa vă răsplătească! 
                 
                     

 

 
     
În primul rând vreau sa îi mulțumesc lui 
Dumnezeu că am descoperit familia Holy 
Fire, care este mai mult decât o organizatie. 
A fost o onoare pentru mine să slujesc alaturi 
de mari oameni ai lui Dumnezeu! 
Una din experiențele care m-au marcat a fost 
întâlnirea cu doua doamne, ambele cu 
numele de Ioana, care atunci cand le-am 
abordat pe stradă au fost atinse de cuvânt. 
Aceste femei au plans în continuu pe parcur-
sul discuției, m-au îmbrățișat și m-au sărutat 
spunându-mi mereu: ,,Doamne, Tu i-ai 
trimis la noi pe acești tineri, la noi nu vine 
nimeni.”
Când le-am dat câte o Biblie, au dorit să ne 
ofere bani și spuneau că nu le-a dat nimeni o 
așa comoară! Strângeau Biblia la piept și 
plângeau. Una din ele mi-a spus: ,,Nu mai 
stau, mă atrage Cuvantul, mă duc să-l 
citesc!” Le-am promis că mă voi ruga pentru 
ele! Domnul să le mângâie în singurătatea 
lor și să le dea mântuirea!
          
               Andreea Cujba, Mizil

Patricia Fechete, Mireș

 Puterea rugăciunii

Puterea cuvântului mărturisit
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     Înainte de a merge în misiune, nu crede-
am că eu pot merge pe la oameni să le 
spun despre Dumnezeu și despre iubirea 
Lui. Și după prima zi de misiune tot aveam 
îndoiala că eu nu pot face lucrul acesta și 
i-am spus Domnului  aceste lucruri și i-am 
cerut curaj și putere de a învige îndoiala. 
În timp ce eram într-un sat pe care il evan-
ghelizam împreuna cu echipa, am mers la 
o casă unde am întâlnit un bărbat care avea 
aproximativ 30 de ani. Când l-am văzut, 
m-am și gândit că el sigur o să ne respingă 
și o să ne alunge. Însă nu a fost așa, pentru 
că el și-a exprimat dorința că dorește să-L 
cunoască pe Dumnezeu și i-am dăruit o 
Biblie care a primit-o cu mare bucurie. În 
urma acestei experiențe am învis îndoiala 
și rușinea și mă încred mai mult în puterea 
Domnului. Chiar dacă acum nu mai sunt 
în misiune, pot să spun ca o parte din mine 
a rămas în satele în care am fost; mi-au 
rămas multe amintiri și experiențe 
frumoase cu oamenii cărora le-am vorbit 
și pentru care mă rog ca să fie mântuiți. A 
fost o săptămâna cu experiențe de neuitat, 
în care am văzut mâna lui Dumnezeu și 
puterea Lui miraculoasă care lucrează prin 
noi.
     
      Farcas Emanuela, Bistrița

Sorina Rus, Biserica Penticostală, Nimigea
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Incurajaţi să propovăduim

      Numele meu este Sorina, am 16 ani şi  sunt 
din Nimigea, Bistrița Năsăud. Anul acesta a 
fost primul meu an în care am avut ocazia să  
fiu alături  de echipa de  misiune Holy Fire.  
Pe parcursul unei săptămâni  de misiune am 
văzut cum Dumnezeu lucrează  în  diferite 
moduri. Am experimentat puterea rugăciunii  
făcută  în unitate şi cu credință. În  una din 
serile de evanghelizare, dintr-un sat,  am 
întâmpinat  o dificultate.  Evanghelizarea din 
aceea seară  începea  de la ora 6 pm, însă   
oamenii nu au venit. A trecut deja o oră  şi  în  
acest timp doar câțiva  copilași  au sosit. 
Liderul nostru ne-a îndemnat  să ne rugăm şi  
așa am făcut. Era deja ora 7 pm şi  oamenii tot 
nu au venit. Apoi ne-am adunat la un loc și cu 
toții am început să ne rugăm cu credință. 
L-am rugat pe Dumnezeu să mişte inimile 
oamenilor şi  să-i  aducă la evanghelizare. Noi 
le-am vorbit, dar cel care îi  putea convinge să 
vină era doar Duhul lui Dumnezeu.  După  ce 
rugăciunea  noastră  a luat sfârșit  noi credeam 
că Dumnezeu va face o minune şi  că oamenii 
vor începe  să  vină. S-a făcut deja 7:30 pm și 
am început evanghelizaea fără nici un om. În 
momentul în care cântam minunea s-a întâm-
plat! Dintr-o dată oamenii au început să vină 
și toate scaunele s-au umplut. La finalul 
programului mulți  dintre ei au fost atinși  de 
mesajul lui Dumnezeu şi şi-au predat viața  în 
mâna  lui Hristos.  
     Întreaga  echipă am binecuvântat  pe 
Dumnezeul minunilor. Diavolul a încercat  să 
ne descurajeze dar prin rugăciunea credinței 
am văzut puterea lui Dumnezeu încă odată. 
Dumnezeu să binecuvinteze organizația Holy 
Fire și pe cei care se implică în misiune prin 
această organizație. În aceste săptămâni de 
misiune  am reușit  să îl cunosc pe Dumnezeu 
mai mult şi  să  experimentez minunile Lui.
  

Domnul răspunde rugăciunii facute 
cu credinţă



    Mă numesc Rahela Cristurean, am 16 
ani și sunt din Beclean. Mă bucur că am 
ales ca în această vară să fiu împreună cu 
organizația Holy Fire prin sate și orașe din 
România pentru a vesti Evanghelia. În 
aceste săptămâni de misiune am avut 
foarte multe experiențe minunate. Vreau 
să vă spun cu durere în suflet că am întâl-
nit oamenii care credeau ca nu mai există 
iertare pentru păcatele lor, oamenii care își 
pierduseră credința în Dumnezeu, oameni 
care nu știau realitatea cu privire la viața 
de după moarte și mulți oameni care    
mărturiseau că după moarte vor merge în 
iad. Câțiva din aceștia pe care i-am întâlnit 
au participat la serviciile de evanghelizare 
unde au fost cercetați,  au plâns și m-am 
bucurat mult că Dumnezeu lucrează. De 
asemenea, am experimentat puterea 
rugăciunii și mi-am propus ca de acum 
încolo să mă predau în totalitate lucrării 
Dumnezeu.

Rahela Cristurean, Biserica Betleem 
Beclean

 Am o mare bucurie și m-am simțit onorat 
de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu mi-a făcut parte de momente deose-
bite și cu totul speciale în misiunile Holy Fire. 
Am avut ocazia să vorbesc multor feluri de 
oameni: unii credincioşi, alții necredincioşi, unii 
primitori, alții respingători, însă în toate situ-
ațiile Hristos a fost înălțat. Stând în fața unei 
porți de fier cu grati, încercam să conving un 
bărbat de 60 de ani,  să primească Cuvântul lui 
Dumnezeu. Acest om spunea: ,,Nu vreau să aud 
nimic! Nu vreau să primesc nimic!” Pur şi 
simplu acest om era ,,congelat”, însă puterea 
Duhului Sfânt în câteva minute l-a atins și l-a 
copleșit. A fost profund marcat să văd modul în 
care s-a deschis pentru evanghelie. Unii din cei 
cărora le-am predicat și m-am rugat pentru ei, 
le-a fost schimbată fața, privire și inima. Dintr-o 
dată oamenii începeau să plângă. În timpul 
serviciilor de evanghealizare seara mă ocupam 
de lucrarea cu copii. Am lucrat cu zecii de copii 
dornici să învețe despre Dumnezeu, unii nu ştiau 
citi, alții nu aveau haine, alții nu aveau încălță-
minte, însă toți erau fericiți pentru că au aflat că 
Isus iubeşte copiii, Isus iubeşte pe toți oamenii. 
Am rămas surprins că veneau copii şi ne 
mulțumeau că i-am vizitat şi i-am învățat despre 
Isus Hristos. Copiii ne îmbrățişau, ne rugau să le 
spunem când vom mai veni la ei. Copii şi tinerii 
pe care i-am evanghelizat ne-au trimis cereri de 
prietenie pe facebook și continuăm să le vestim 
cuvântul Domnului și să ne rugăm pentru ei. Un 
tânăr din satul Valea Corbului mi-a scris într-un 
mesaj după ce noi am plecat, că rugăciunea care 
s-a făcut pentru ploaie, nu a fost zadarnică, 
Dumnezeu a trimis ploaie peste satul lor după 
multe săptămâni de secetă. Vă invit pe toți care 
citiți aceste rânduri să vă iplicați în misiunile 
oraganizate de Holy Fire și nu numai. 

         
     Cristian Jovrea, Spania
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Să-i compătimim pe cei pierduţi Duhul Sfant atinge orice inimă



   Campaniile de evanghelizare Holy Fire sunt 
întotdeauna o provocare. Nu știi niciodată ce 
găsești pe teren. Întâlnești oameni care parcă 
abia au așteptat să le spună cineva vestea 
bună, dar și oameni care te resping înainte să 
apuci să le spui de ce ești acolo sau oameni 
care, deși aud Adevărul, aleg să rămână sub 
povara păcatului și să ajungă în iad. În cam-
pania de evanghelizare din luna iulie, în 
comuna Rătești din județul Argeș am văzut 
mulți oameni venind în prezența lui Hristos; 
oameni cu reputație proastă în sat, oameni 
cunoscuți, probabil, pentru viața păcătoasă pe 
care o trăiesc. Dar au venit să asculte Evang-
helia. Au fost confruntați cu adevărul, 
adevărul despre păcat și modul în care pot fi 
iertați. Adevărul despre viața veșnică pe care 
o putem avea prin pocăință. De asemenea, o 
mulțime de copii au învățat și au cântat 
,,Calea e Isus, spre Casa de Sus, unde-s bucu-
rii”. Misiunea nu e niciodată un timp pierdut. 
S-ar fi meritat să merg acolo chiar dacă aș fi 
putut spune unui singur om despre Hristos. 
Biblia ne învață: ,,este multă bucurie în cer 
pentru un singur păcătos care se pocăiește”! 

 Alina Lupșa - Biserica Penticostală   
“Emanuel” Bistrița

Pentru mine această misiune a fost un nou val 
de experiențe minunate. Am avut ocazia să le 
împărtășesc Evanghelia unor oameni care 
n-au avut în viața lor o Biblie și care n-au 
auzit niciodată Evanghelia. O experiență 
minunată pe care am avut-o în comuna Izvoru 
chiar în prima zi de misiune acolo, am fost 
foarte motivat în a-L sluji pe Domnul și mai 
mult. Când ne-am dat jos din mașini și s-au 
împărțit echipele de doi câte doi, am mers la 
prima casă iar acolo a ieșit o bătrânică căreia 
i-am făcut sondajul cu cele trei întrebări, după 
care i-am împărtășit Evanghelia. 

    

     În timp ce auzea Evanghelia femeia a 
început să plângă și aceasta a fost o dovadă 
vie că puterea Duhului Sfânt a fost cu noi iar 
Domnul i-a atins inima.   
La sfârșit i-am dăruit și o Biblie pentru că nu 
avea. Tot așa s-a întâmplat și la următoarele 
case și oamenii erau mișcați și atinși de 
puterea Duhului Sfânt iar Domnul a lucrat la 
inima lor. Numele Domnului să fie slăvit!
      În ultima campanie de evanghelizare, la  
Câmpulung, în prima zi am ieșit în stradă cu 
prea puțin chef de a predica Evanghelia, și 
chiar nu voiam să predic în ziua aceea, dar 
colegul meu mi-a spus să încep eu primul. 
Astfel că am început să vorbesc despre Isus 
și o mare compasiune și iubire a venit peste 
inima mea față de oameni și totodată 
Domnul îmi da cuvinte care atingeau inima 
lor. Aceasta a fost o lecție mare pentru mine! 
      Nu contează starea ta, sau cunoștințele 
tale, nu contează că ai 15 ani cum am eu, ci 
contează cuvântul lui Dumnezeu. Când ai 
părăsit confortul tău și duci cuvântul lui 
Dumnezeu, puerea Duhului Sfânt va fi acolo 
și te va ajuta să faci lucrarea Lui. O foarte 
frumoasă lecție am primit și îi mulțumesc 
Domnului pentru misiunea aceasta.

Eliazar Gavrilaș, Biserica Penticostală 
Betel, Piatra-Bistrița
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Oamenii trebuie sa stie adevarul

Domnul ne călăuzeşte când 
mergem în Numele Lui



Mulțumiri 
Pe această cale mulțumim pastorilor și bisericilor penticostlale din Statele 
Unite, Europa și România, pentru implicarea în acest proiect. Mulțumim 

oamenilor de afaceri creștini care au făcut donații pentru realizarea acestui 
proiecte. Mulțumim tinerilor care s-au implicat cu noi în misiune și fami-

liilor lor care i-au susținut.
Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați susținut în rugăciune și prin donații, 
vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cum nu v-ați gândit vreodată. 

Totodată vă solicităm să fiți alături de noi și să continuați să susțineți 
proiectul de evanghelizare a zonelor neevanghelizate din România, plantare 
de biserici și sponsorizarea misionarilor. Este timpul să câștigăm România 
pentru Dumnezeu, împreună cu voi credem că vom reuși, chiar în generația 

noastră!
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Oferă din cele 365 de zile ale tale dintr-un an, 
7 zile participând în campaniile de evanghelizare Holy Fire.

Oferă lunar o donație din ce Dumnezeu te-a binecuvântat, 
pentru campaniile de evanghelizare, pentru susținerea unui 
misionar, pentru literatură Biblii, cd-uri, cărți, pliante, flyere, etc.

Oferă săptămânal sau zilnic câteva minute din timpul tău rugăciunii 
pentru misiunile Holy Fire, pentru zonle neevanghelizate din România, 
pentru misionarii Holy Fire. Înscriete în echipa de rugăciune Holy Fire,

Destinul a milioane de oameni este în mâinile noastre Istoria profetului 
Iona și a locuitorilor din Ninive are un mesaj profund pentru generația 
creșninilor de astăzi. Viața celor 120.000 de oameni a fost în mâinile 
profetului, însă lui nu i-a păsat deloc de mântuirea lor. Reflectând la 
această isorie mă întreb câți oameni au murit din cauza zăbovirii lui 
Iona, carea avea mesajul judecății și al mântuirii. În lume mor zilnic 
oameni nemântuiți din cauza creștinilor care nu îl mărturisesc pe 
Domnul. Noi suntem mesagerii lui Dumnezeu care avem soluția pentru 
această lume care piere. Implică-te în proiectele organizate de Holy 
Fire în România. Fii parterer împreună cu noi în câștigarea României 
pentru Isus Hristos



PAGINA 13

M A T E R I A L E  H O LY  F I R E

“ÎNTOARCE-TE LA DUMNEZEU”
HOLY FIRE BAND

“JUDECATA DE APOI”
EVANGHELISTUL FLORIN POP

CUM SĂ-I EVANGHELIZĂM PE 
MARTORI LUI YEHOVA

CE TREBUIE SĂ FAC CA 
SĂ FIU MÂNTUIT
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D O N E A Z Ă  Ş I  T U

S U P O R T U L  TĂ U  F I N A N C I A R  F A C E  C A  E V A N G H E L I A  S Ă  A J U N G Ă  Î N  
T O ATĂ  L U M E A .  D O A R  S E M Ă N Â N D  V E I  P U T E A  C U L E G E ,  C U  C ÂT  V E I  

S E M Ă N A  M A I  M U LT  C U  A TÂT  V E I  C U L E G E  M A I  M U LT !  D U P Ă  C U M  
S P O R I Ţ I  Î N  T O AT E  L U C R U R I L E :  Î N  C R E D I N ŢĂ ,  Î N  C U V Â N T ,  Î N  

C U N O Ş T I N ŢĂ ,  Î N  O R I C E  R Â V N Ă ,  Ş I  Î N  D R A G O S T E A  V O A S T R Ă  P E N T R U  
N O I ,  C Ă U TAŢ I  S Ă  S P O R I Ţ I  Ş I  Î N  A C E A S TĂ  B I N E F A C E R E .                   
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