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FONDAREA DE NOI BISERICI ÎN ROMÂNIA

        Refletând la istoria penticostalismului 
pe pământul românesc până prin anii 1990 
observăm o pasiune și înflăcărare deose-
bită în mulți slujitori și credincioși de rând 
pentru salvarea celor pierduți. Penticostal-
ismul s-a dezvoltat în România datorită 
accentului pus pe lucrarea Duhului Sfânt 
și pe evanghelizare. Peter Ioana care a fost 
mentorul meu spiritual, mi-a povestit cum 
Dumnezeu a folosit-o la finalul anilor 
1950 nu la mulți ani după convertire. Ea 
mergea într-un sat vecin în șezătoare unde 
se adunau mai multe persoane din sat și 
făceau tricotaje manuale, acolo ea le-a 
predica evanghelia. Astfel în urma acestei 
slujiri s-au convertit mai multe persoane și 
astfel s-a fondat biserica penticostală din 
acea localitate (Văleni, Maramureş). 
Există sute de astfel de mărturii cum 
simpli oameni bărbați sau femei trimiși de 
Dumnezeu au făcut o simplă slujire măr-
turisind Cuvântul lui Dumnezeu și în urmă 
s-a fondat o biserică.
  Imaginea creștinilor de astăzi în ce 
privește fondarea de noi biserici este total 
diferită. Astăzi puțini sunt cei care doresc 
să se implice în astfel de lucrări. Anal-
izând progresele în această privință de la 
apariția primului calendar de rugăciune 
Holy Fire, în 2015, la nivel național la 
potențialul uman și financiar care îl avem, 
rezultatele sunt extrem de slabe. În majori-
tatea județelor din țară în ultimii 2 ani nu 
s-a plantat nici o biserică nouă. Sarcina 
care o avem este foarte mare, iar evanghe-
lizarea și fondarea de noi biserici nu este 
lucrarea unei organizații, ci este lucrarea 
bisericii. 

Prin urmare facem apel la toate bisericile 
penticostale să se implice în fondarea de noi 
biserici, din zonele neevanghelizate din 
România. 
   Organizația Holy Fire a lansat proiectul de 
evanghelizare ,,Operațiaunea Iudeea” din 
vara anului 2015 care are ca scop evanghe-
lizarea fiecărei localități neevanghelizate din 
România în timpul generației noastre. Toto-
dată prin acest proiect dorim să implicăm cât 
mai multe biserici penticostale, tineri și 
lideri în campanii de evanghelizare, în fond-
area de noi biserici și în sponsorizarea mis-
ionarilor în România. Cu ajutorul Duhului 
Sfânt și cu susținere bisericilor acest lucru se 
poate realiza. 
   România este împărțită din punct de vedere 
administrativ, în 41 de județe. În România 
există 320 de orașe dintre care 104 sunt mu-
nicipii. Totodată în România există 13.522 
de sate și cătune. Satele și cătunele sunt 
administrate în 2700 de comune. În total 
România are 13.842 de localități, sate, 
cătune, orașe și municipii. La ora actuală 
Biserica Creștină Penticostală din România, 
are biserici înregistrate în 2837 localități. 
Prin urmare în România există 11.005 locali-
tăți (orașe, sate, cătune) fără biserici penti-
costale. Deci doar 21% din localitățile 
României au biserici penticostale. Prin 
calendarul de rugăciune încercăm să prez-
entăm realitatea cu privire la zonele neevan-
ghelizate din România și totodată să trezim 
spiritul misionar al bisericilor, pentru impli-
carea urgentă în salvarea celor pierduți, în 
fondarea de noi biserici și în sponsorizarea 
misionarilor.
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ORGANIZAȚIA HOLY FIRE ,,PROIECTUL ADOPTĂ UN ORAȘ”

        Dragi cititori, una dintre marile 
provocări ale Scripturii pentru creștinii pen-
ticostali din România este evanghelizarea 
zonelor neevanghelizate încă din țara noas-
tră. Din cele 11005 localități din România 
fără biserici penticostale sunt și 79 de orașe. 
Populația acestor orașe este cuprinsă între 
1.700-42.000 de locuitori. Multe dintre 
acestea nu au deloc biserici evanghelice. 
Călăuziți de Dumnezeu noi cei din Holy 
Fire lansăm proiectul ,,Adoptă un oraș” prin 
care dorim să încurajăm bisericile penticos-
tale, liderii penticostali sau diferiți mebrii ai 
bisericilor penticostale românești la o acți-
une concretă de evanghelizare și plantare de 
biserică într-un astfel de oraș.
  Proiectul ,,Adoptă un oraș” are în com-
ponență trei nivele importante de implicare 
a credincioșilor.
1. Nivelul spiritual  
Prin nivelul spiritual înțelegem o chemare 
care Dumnezeu o face într-o implicare 
implicare activă prin rugăciune pentru orașul 
respective. Trebuie să existe o consecvență 
și implicare intensă a credincioșilor în 
rugăciuni pentru acel oraș. Va trebui să fie 
organizate echipe de rugăciune și post 
săptămânal pentru acel oraș. Este important 
ca să existe o călăuzire clară a mijlocitorilor, 
direcția care Dumnezeu o arată în rugăciuni. 
În mod special trebuie urmărite următoarele 
obiective în rugăciune:
A. Dărâmarea întăriturilor spirituale. În 
fiecare oraș există anumite întărituri demon-
ice cum ar fi: vrăjitoria, închinarea la idoli, 
alcolismul, drogurile, etc. În aceste rugăci-
uni trebuie avută în vedere distrugerea aces-
tor întărituri și stăpâniri, prin puterea lui 
Isus.

B. Pregătirea inimii oamenilor. Este 
important ca rugăciunile să fie făcute pentru 
toți locuitorii din acel oraș, ca inima lor să fie 
sensibilă și deschisă în contactul cu evanghelia. 
Atunci când vor fi evanghelizați să răspundă în 
masă mesajului.
C. Falimentarea religiilor false. În România 
sunt religii care au deformat cuvântul lui 
Dumnezeu. Bisericile tradiționale în mod vădit 
au modificat învățături și practice ale creștinis-
mului primar. Iar sectele precum mormonii, 
martorii lui Iehova și adventiștii, trebuie blocați 
prin rugăciune.
D. Călăuzirea supranaturală a misionarilor. 
Este important ca misionarii care s-au stabilit în 
acel oraș să fie călăuziți de Dumnezeu în mod 
special spre oamenii care vor accepta Evanghe-
lia, oameni prin mărturia cărora se pot converti 
și alții. 
2. Nivelul financiar
Orice lucrare misionară implică costuri financ-
iare care de multe ori nu sunt mici. Aceste cos-
turi diferă de la o zonă la alta, depinzând de 
poziția economică a regiunii. Biserica sau anu-
miți credincioși pot se implice parțial sau în 
totalitate în acoperirea costurilor care le implică 
lucrarea misionară dintr-un anumit oraș. Impli-
care într-un astfel de proiect va fi pentru o mer-
ioadă de minim 3 ani. Credincioșii se pot 
înscrie cu o anumită sumă de bani care să o 
doneze lunar. Domenii de implicare financiară:
A. Cheltuielile de sponsorizarea lunară a 
misionarului, salariul. Misionarul poate fi 
susținut de biserică sau de unul sau mai mulți 
credincioși.
B. Cheltuieli de chirie a unei case sau unui 
apartament misionar. Mai poate exista varianta 
ca să fie primită o locuință pentru locuit gratuit 
de la un credincios și atunci vor fi calculate 
doar cheltuielile de întreținere a locuinței.
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    D. Cheltuieli de literatura care vor fi 
distribuite oamenilor în contact cu slujirea 
creștină din oraș: biblii, cărți, CD-uri. 
E. Cheltuieli cu evenimente evanghelis-
tice: concerte creștine, săptămâni de evanghe-
lizare și alte evenimente lunare sau ocazio-
nale, la care vor participa echipe de slujire din 
tară.
F. Cheltuieli privind  evanghelizare 
socială. Aici se are în vedere ajutorarea fami-
liilor sărace cu mâncare, îmbăcăminte sau alte 
nevoi care implică costuri financiare. 
G. Alte cheltuieli neprevăzute.
MENȚIUNE: puctele D, E, F, G, vor implica 
mici cheltuiele și acestea vor fi doar ocazio-
nale.
3. Nivelul uman
Se are în vedere folosirea resurselor umane în 
astfel de proiect. Biserica poate să își delege 
misionari din cadrul local și trebuie să își 
formeze echipe de misiune dintre tinerii locali 
care periodic să se implice în astfel de 
proiecte.
A. Biserica își poate delega un misionar:
- Misionar din cadrul bisericii
- Misionar din altă biserică
- Misionar recomandat de Holy Fire
B. Biserica își poate implica tinerii într-un 
astfel de proiect:
- Tinerii pot să participe la campaniile 
de evanghelizare din fiecare vară, dar și în 
anumite ocazii speciale. Ar putea exista chiar 
o implicare lunară a unei echipe de misiune.
Toți care doriți să vă implicați în acest proiect 
vă rugăm să ne aduceți la cunoștință dorința 
voastră, ca astfel împreună să lucrăm în dez-
voltarea acestei lucrări. Dacă biserica pe care 
o păstoriți sau o frecventați ar dori să se 
implice într-un astfel de proiect, asta este o 
încurajare și un răspuns la rugăciunile noastre. 
Dumnezeu vrea să mântuiască România!

OPERAȚIUNEA IUDEEA 2017

Campania de evanghelizare Bistrița Năsăud

Locația: Blăjenii de Sus, Ciceu Mihăiești, Șieu 
Sfântul, Târlișua
Perioada: 20-26 Iunie
Locuri disponibile: 50-70

Campania de evanghelizare Argeș

Locația: Ștefănești, Izvoru 
Perioada: 10—16 Iulie
Locuri disponibile: 100-130

Campania de evanghelizare Neamț

Locația: Târgu Neamț, Piatra Neamț 
Perioada: 13-20 august
Locuri disponibile: 200-350

Campania de evanghelizare Alba 

Locația: Abrud, jud. Alba
Perioada: 28 august -1 septembrie.
Locuri disponibile: 100

PAGINA 3



„ESTE MAI FERICE SĂ DAI DECAT SĂ PRIMEȘTI…”

    Bucuria ce o ai în suflet cȃnd vezi zȃm-
betul de pe buzele și ochii oamenilor pe 
care i-ai ajutat nu o poti descrie, trebuie să 
o trăiești. Mă gȃndesc cum o fi fost suflet-
ul Domnului Isus după ce femeia care își 
ducea singurul fiu spre groapă se întoarce 
cu el înviat înapoi în cetate pentru că s-a 
întȃlnit pe drum cu Viața. Cum o fi fost 
sufletul Mantuitorului cȃnd femeia cu 
scurgere de sȃnge iese din mulțime vinde-
cată? Știu însă ce a fost în sufletul lui 
Cristi Țelină și al meu cȃnd am descarcat 
Fordul de 3,5 tone plin cu îmbracăminte și 
încălțăminte de iarnă la școala din Toplița. 
Noi am ajuns pe la mijlocul lunii Noiem-
brie, aici erau de mult temperaturi scăzute. 
Primisem vești că, copiii din zonă umblă 
încă în șlapi și teniși de vară. Atunci 
împreună cu biserica „Emanuel” ,Bistrița 
în 4 zile am umplut microbuzul și am 
plecat. Ne-a așteptat directoarea școlii cu 
încă cȃteva profesoare și profesori. Nu 
le-a venit să creadă că am adus atȃtea 
haine pentru niște necunoscuți. Le-am 
spus că aduceam un tir dacă era nevoie. 
Le-am spus în scurte cuvinte că asta ne-a 
învățat și Isus cȃt a fost pe pămȃnt, să 
iubim și cu fapta. Două mȃini întinse pe 
cruce au dovedit dragostea supremă care 
trece dincolo de cuvinte și declarații. 

Dacă avem două mȃini, nu sunt pentru a 
strȃnge mai mult pămȃnt ci pentru a aduce 
mai mult cer și bucurie în inimile oame-
nilor. Richard Wagner spunea că bucuria nu 
e în lucruri ci în noi. Avea dreptate, dar ca să 
o poți experimenta trebuie să te dai pe tine 
Lui Dumnezeu și altora, abea atunci începi 
să înțelegi.     
    Iarna aproape a trecut, imediat și la Toplița, 
ghetele și hainele le-au încălzit trupul, vine vara 
și pot umbla din nou desculți însă este ceva ce 
poate încălzi și sufletul, Isus Hrisots. Romȃnia 
de asta are nevoie. Poate nu ajungi în Toplița să 
dai ghete si căciuli dar ajungi în parc, în scoală, 
la locul de muncă să dai ceva mult mai import-
ant. Ceva ce și tu ai primit, Vestea Bună!
Pană la următoare lucrare de ajutorare priviți 
bucuria copiiilor și mulțumiții Lui Dumnezeu 
că îl aveți pe EL și aveți și ghete…

PAGINA 4

Adrian Fetti



   În data de 5 februarie, împreună cu o 
echipă de tineri interesaţi de misiune am 
plecat pentru 15 zile într-o călătorie mis-
ionară în Egipt. Am intrat în Egipt cu 
statutul oficial de turişti datorită faptului 
că Egiptul este o ţară islamică, neputând 
avea acces pe altă cale. În prima zi am 
avut parte de o instruire amănunţită 
despre ce înseamnă o ţară islamică şi 
care sunt acţiunile ce trebuiesc evitate,  
instruire venită din partea misionarului 
stabilit acolo.
   În ziua imediat următoare, însoţiţi de o 
maşină a securităţii, care avea menirea să 
ne protejeze de eventuale pericole pe 
drum, am plecat într-o localitate unde 
locuia o comunitate de creştinii destul de 
însemntă. Ajunşi acolo, am avut 5 zile de 
evanghelizare, împărţiţi pe patru dome-
nii de activitate. Am început predarea 
unor cururi dimineaţa, cursuri care aveau 
în vedere pregătirea slujitorilor locali, iar 
în serviciile de seară în bisericile comu-
nităţii, prin rotaţie, am slujit prin ser-
vicii de evanghelizare. În cele 5 zile de    

    În   fiecare   zi   am   văzut   oameni   atinşi   de   
puterea   evangheliei,   oameni   care   şi-au man-
ifestat dorinţa de a-L căuta pe Dumnezeu mai 
mult pentru vieţiile lor. La sfârşitul fiecărui 
program ne retrăgeam într-o anexă şi asteptam 
eliberarea bisericii, ca mai apoi, înconjuraţi de 
soldaţi, să ne putem reîntoarce în locul unde 
dormem.
  După zilele binecuvântate acolo am plecat 
într-un alt oraș unde am slujit în sânul unei 
biserici catolice, biserică în care am cântat şi am 
vestit cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am întors în 
Cairo unde am avut un timp de răgaz, ca mai 
apoi să mergem din nou într-un alt oraş unde am 
slujit, de data aceasta în mijlocul bisericii  orto-
doxe  (Copte). Aici,  deasemenea, am avut   
marele  privilegiu  să  slujim,  fiind extrem   de   
impresionaţi   de   mişcarea   de   trezire   din   
biserica coptă, o biserică care face evanghelizari 
pe scenă în aer liber, cu preoţi care vestesc evan-
ghelia fără reţineri, chemând la adevărata 
pocăinţă asistenţa prezentă. Biserica coptă este 
o biserică care îşi păstreză fervoarea datoriă 
primejdiilor mereu prezente acolo. În cele 3 zile 
de evanghelizare am avut bucuria să estimăm 
peste 8000 de participanţi, de toate categoriile 
de vârstă. Dumnezeu a lucrat într-un fel cu totul 
special în serile respective, seri în care, pe de o 
parte ne-am putut bucura de prezenţa Domnu-
lui, iar pe de altă parte de oameni care au fost 
atinşi de puterea evangheliei.
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slujire am fost 
păziţi în perma-
nenţă de mai multi 
soldaţi, care au 
păzit atât fiecare 
biserică în care am 
slujit, cât şi locaţia 
unde am dormit. 
Am găsit acolo o 
comunitate de creş-
tini activi, dornici 
să lupte pentru o 
mişcare de rezis-
tenţă în mijlocul 
unui context Islamic 



Printre programele oficiale de evangeli-
zare am avut întâlniri cu diferiţi oameni, 
musulmani, cu care am interacţionat,  
deasemenea am şi “pierdut” biblii prin 
oraşul Cairo.
  Egiptul rămâne o experienţă misionară 
care m-a amprentat profund, oamenii 
întâlniţi acolo, nevoile lor materiale şi 
spirituale m-au făcut încă o dată să real-
izez cât de binecuvântat sunt să mă fi 
născut într-o ţară creştină. Deasemenea, 
am înţeles încă o dată responsabilitatea 
noastră de a împlini marea trimitere ca 
pe o datorie sfântă. Speranţa acestei ţări 
e Hristos, care trebuie propovăduit de 
noi!Pe acastă cale aduc multumire orga-
nizaţie holy fire pentru suportul financiar 
care mi l-au oferit pentru realizarea aces-
tei misiuni.

 

  
   Dumnezeu a pus în inima noastră deschiderea 
unei biserici în orașul Calafat. Astfel în luna 
octobrie 2016 a fost organizată o campanie de 
evanghelizare. Familia Ignat s-a mutat în chirie 
în Calafat și astfel au început lucrarea. La evan-
ghelizarea din octombrie au venit 5 persoane la 
evanghelizare. Fratele Alin Ignat misionar Holy 
Fire a știut că Dumnezeu l-a trimis în acest oraș 
și nu a descurajat deloc.  După plecarea echipei 
mari, a început să se roage și să caute suflete 
pierdute din Calafat la care le-a predicat evang-
helia. Dumnezeu a lucrat în mod miraculos și în 
cateva luni aproximativ 30 de persoane au 
început să frecventeze serviciile religioase. În 
timpul acesta cuvântul lui Dumnezeu a lucrat 
cu putere și mai multe persoane s-au predat 
Domnului.
  Pe data de 19 martie 2017 din cei care s-au 
predat au decis să facă legământ cu Dumnezeu 
cei care cu adevărat au avut parte de transfor-
marea nașterii din nou. Trei suflete au fost 
schimbate de puterea Evangheliei și au devenit 
un motiv de bucurie pentru Dumnezeu și pentru 
noi și în data menționată mai sus au fost boteza-
te de către pastorul județean Gigel Ignat. Astfel 
Dumnezeu ne arată încă odată puterea Lui și 
dorința Lui de a mântui Calafatul. Suncem con-
vinși că vom vedea puterea lui Dumnezeu la 
lucru în acest oraș în mod supranatural. 
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MISSION FROM BHUTAN

      Greetings to all in the name of our Lord 
Christ Jesus, God is very faithful to us in min-
istry and our family throughout the year. And 
also we want to thank to you all for your sup-
ports through prayers morally and also finan-
cial supports.
We are happy to share with you all how God 
lead us in our ministry, I hope in pray that you 
will be bless to see the things how He is faith-
fully using us for his Kingdom in Bhutan.
We are running ministry call New Life Sports 
Ministry especially among the young people 
around here in India and Bhutan border aria. 
By God grace we have now our football team 
we have three young men non-believers, and 
others are all believers seven of them are from 
Bhutan and we eight of us from India. Time to 
time we are going to deferent place to play 
and sharing our testimonies and also share the 
gospel whit them. Last time God has open the 
door for us to go Nagaland and play with 
some bible college students and also have one 
day worship seminar among the college 
students, so we had a blessed time.

This is some of the photos we have from our 
trip and our match in Nagaland, We have 
some of our prayer walk pictures in Bhutan 
and also our church we have given one lady 
baptism.

This is India and Bhutan border stone we are 
standing Bhutan side 
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This is the photo we click in one of the mon-
astery in Bhutan with the Buddhist monks

This is me and our Poster giving baptism to 
the new believer 

 

This is our church we have give some gift 
from some of the missionary to our Sunday 
school kids. So this is what God has done in 
this few months, there is more things to share 
how God is using us for His name to be glory 
in this land. We are limited wisdom and our 
strength is limited but god can do more them 
us so we give all glory to God alone. We 
always remember the word from Bible “If 
God is for us who can against us” this is our 
strength for our team especially when we go 
for our ministry for playing I always encour-
age them by this word.
Some of our prayer concern:-
1. Pray for my wife for their work transla-
tion, now they are translating Old Testament
2. Pray for our football team to grow 
more in Lord they are all teenage group espe-
cially the one who are not believers
3. Pray for our ministry need, we need 
one more jersey some boots and ball.
Thank for your prayer:
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GENUNCHII PLECAȚI AI UNUI SINGUR OM POT FI SOLUȚIA LUI DUMNEZEU 
PENTRU SALVAREA UNEI NAȚIUNI!

    Uneori privesc spre țara noastră, România, și 
sunt uimit să văd adâncimea de păcat și de 
corupție în care se afundă de zeci de ani fără să 
dea vreun semn că ceva se va schimba. Trăim 
într-o vreme în care, sub influența vestică, toate 
valorile morale și sociale au fost modificate. 
Societatea românească este pe o panta care 
coboară spre Iad, fără a da vreun semn de frânare. 
La finalul drumului pe care merge, o așteaptă 
pedeapsa lui Dumnezeu.
Mai mult de atât, Biserica, în marea ei majoritate, 
este vizibil indiferentă față de lumea în mijlocul 
căreia trăiește. Letargia spirituală și lenea au 
devenit poate cele mai des întâlnite stări în 
adunările creștinilor. Zelul misionar este mort în 
foarte multe părți. Viziunea este un subiect despre 
care uneori nici nu întrăznim să vorbim.
   Când privesc spre acest context de viață, îmi 
pun foarte des întrebarea, ce sens are să ne mai 
luptăm? Ce poate schimba efortul unui mic grup 
de oameni în fața acestor imense mări de anor-
malitate? Ce simte oceanul, picătura de apă 
dulce?
    În Ezechiel 22 este prezentată o situație dramat-
ică în care ajunsese poporul lui Dumnezeu. În 
mod special, de la versetul 23 ni se prezintă decă-
derea morală în care era fiecare strat al societății 
lui Israel. Păcatul, corupția, imoralitatea, au 
cuprins fiecare instituție și grup de oameni. De la 
prinți(v.27), la preoți (v. 26), la profeți(v. 28) și 
până la ultimul din poporul lui     Dumneze-
u(v.29). Într-o astfel de situație, Dumnezeu a 
pronunțat un verdict: pedeapsa divină (v.19-22). 
Dar înainte de a împlini hotărârea aceasta, 
Dumnezeu, în dragostea Sa (Ieremia 36:2-3) 
caută o soluție pentru salvare. Și soluția lui 
Dumnezeu este: un om care mijlocește.
 Deseori suntem tentați să credem că soluția este 
o organizare mai bună, un mecanism mai bun 
când defapt soluția lui Dumnezeu sunt oameni 
mai buni, oameni care se roagă. Dumnezeu nu își 
revarsă ungerea peste mecanisme ci peste 
oameni. De mii de ani, soluția lui Dumnezeu sunt 
oamenii rugăciunii. 

     În contextul de viață în care trăim, într-o Românie 
în mare parte neevanghelizată (11.005 localități fără 
Biserică Penticostală), căutarea lui Dumnezeu este 
aceeași: Caut printre ei un om care să înalte un zid și 
să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, 
ca să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul! Ezechiel 
22:30
   Dar vă întrebați poate, ce poate face un om? În 
anul 1904-1905, în Țara Galilor a avut loc una 
dintre cele mai puternice treziri spirituale înregis-
trate. Țara, în întregimea ei, a fost atinsă de puterea 
lui Dumnezeu și zeci de mii de oameni s-au conver-
tit. Știați că trezirea galezilor a fost răspunsul lui 
Dumnezeu la rugăciunea unui tânăr de 26 de ani, 
Evan Roberts? Tânărul acesta a hotărât să fie uneal-
ta lui Dumnezeu pentru trezirea din națiunea lui.
   România are nevoie de trezire spirituală, aceasta 
este soluția pentru țara noastră. Un sistem reformat 
politic, finaciar, social sau de orice altă natură, este 
binevenit dar nu va schimba drumul spre Iad pe care 
merge țara noastră. România are nevoie să fie 
spălată de în sângele lui Hristos și să se pocăiască de 
păcatele ei. Nu ai vrea să fi acel om pe care îl caută 
Dumnezeu pentru trezirea acestei națiuni? N-ai vrea 
să fi unealta lui Dumnezeu prin care să aducă 
România la mântuire? 
    Ce poți face? Mijlocește în rugăciune! Fi cel care 
umple vidul de rugăciune. Fi cel care să ia pe umerii 
lui responsabilitatea de-a mărturisi înaintea lui 
Dumnezeu păcatele acestei națiuni la fel ca Daniel 
(Daniel 9). Fi o inimă zdrobită de durere pentru cei 
pierduți. Dumnezeu așteaptă un om pentru a salva o 
națiune! Genunchii plecați ai unui singur om, pot fi 
soluția lui Dumnezeu pentru România! 

      
          N-ai vrea să fi tu acel om?

George Dume
Director Holy Fire
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SUB PRIVIRILE DOMNULUI LUCRAREA CREȘTE MĂRTURIE DIN MISIUNE
     

     În  vara  lui  2015 a  fost  pr ima noas -
t ră  misiune în  satul  Rasnic  din Dolj .  
Pr imul  botez s-a  făcut  acolo pentru o 
s ingură femeie.  De atunci  până 
astăzi ,  Dumnezeu a  lucrat  minunat  ș i  
s-au botezat  aproximativ 12 suf le te ,  
însă dintre  e i ,  au plecat  câț iva ș i  spre  
veșnicie .  Ia tă-ne din nou la  Rasnic ,  
la  un al t  botez.  Două suf le te  din cele  
patru prezente  la  botezul  din 9 apri -
l ie  2017 sunt  din Rasnic ,  ș i  mărtur is -
esc un legământ  cu Dumnezeu.  
Adrian Fet t i ,  mebru Holy Fire  împre -
ună cu o echipă de t iner i  au s luj i t  
acolo ș i  a  fost  o  f rumoasă sărbătoare  
pentru Dumnezeu.  Lucrarea de la  
Rasnic  a  înregis t ra t  un minunat  pro -
gres ,  în  doi  ani ,  pentru o lucrare  
începută  de la  zero.  Î i  suntem mulțu -
mitori  Domnului  pentru modul  în  
care  lucrează în  acest  sat .  Ne rugăm 
și  lucrăm în credința  că  toț i  locui to -
r i i  acestui  sat  se  vor  întoarce la  
Dumnezeu.

     

    Pentru mine,  misiunea Holy Fire  a  
fost  un moment  de maturizare  spir i -
tuală .  Este  un sent iment  inexpl icabi l  
să  te  af l i i  pe  l inia  1  în  bătăl ia  spir i -
tuală ,  să  câșt igi  oameni  pentru Hris -
tos .  Nicăier i  a l tundeva nu am simți t  
Duhul  Sfânt  având o așa mare putere  
înainte  de misiuni le  Holy Fire .
În  ambele  ser i i  de  misiuni  în  care  am 
fost ,  am mers  cu echipa în  sate  în  
care  nu a  plouat  de mult  t imp.  
Pământul  era  uscat ,  recol ta  era  
foar te  s labă ș i  oameni  erau disperaț i ,  
neșt i ind ce să  mai  facă.  Duhul  Sfânt  
a  lucrat  în  așa  manieră  încât  dupa 
plecarea noastră ,  în  ambele  sate  ș i  în  
împrejur imi  a  plouat  t imp de 2-3 
zi le .  Aceasta  a  fost  o  dovadă pentru 
localnici  că  Dumnezeu nu numai  
exis tă ,  c i  e  viu,  lucrează ș i  ascul tă  
rugaciuni le  copi i lor  Săi ,  dar  a  fost  ș i  
un motiv de bucurie  pentru recol tă .
Dumnezeu lucrează în  moduri  
minunate ,  ș i  pentru mine misiuni le  
Holy Fire  au fost  experiențe  z idi -
toare  pentru viața  mea spir i tuală .

Vlad Moldovan,  Bis tr i ța
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TABARA DE MISIUNE

Data: 24-28 iulie 2017tabara-2017
Locație: Cormaia, Bistrița Năsăud
Cazare: Tabără de corturi
Preț: 200 Ron. Prețul include: mâncarea 3 mese 
pe zi, dușurile, wc-urile, curentul, plasa terenului 
și toate celelalte cheltuieli organizatorice.
Înscrierile se pot face pe pagina www.holyfire.ro

Programul Taberei
8:00-9:30 – micul dejun
10:00-11:00 – părtașie comună
11:00- 13:00 – seminar specific
13:00-14:00 – masa de prânz
14:00- 17:00 – timp liber
17:00-18:30 – timp pentru Dușuri
19:00-20:30- închinarea de seară
00:00 – stingerea

Tabăra Holy Fire, Cormaia 2017, este o tabără ce 
are ca scop echiparea participanților pentru cam-
paniile de evanghelizare organizate de Holy Fire 
dar nu numai. De aceea structura taberei va fi 
potrivită cu nevoile viziunii Holy Fire cu privire 
la campaniile de evanghelizare în care suntem 
implicați.

Prin urmare vom avea patru seminarii ce se vor 
desfășura consecutiv în fiecare zi.

1. Seminarul pentru cei implicați în lucrarea cu 
copii – voritor, reprezențanții AMEC
2. Seminarul pentru cei implicați în evenimen-
tele muzicale – vorbitor Estera Pop
3. Seminarul pentru cei implicați în evangheliza-
rea de stradă – vorbitori Dume George și Costel 
Gavrilas
4. Seminarul pentru cei implicați în rugăciunea 
de mijlocire și războiul spiritual – vorbitor Florin 
G. Pop

La programele de seară vor fi mesaje biblice, 
rugăciuni pentru botezul Duhului Sfânt, darurile 
Duhului Sfânt, vindecarea divină, eliberare. 
Totodată la aceste întâlniri vor participa cu noi la 
și lucrători cu daruri profetice.
Legat de taxa de participare, jumătate din ea va fi 
achitată din timp, în contul misiunii. Cei care nu 
vor mai participa în tabără dar și-au achitat taxa 
de înscriere, nu vor mai primi înapoi banii, ci 
suma va rămâne ca donație pentru proiectele 
Holy Fire.



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
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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 .                   

2  C O R I N T E N I  8 : 7

Cont Ron Cod IBAN:    RO21BRDE250SV48381992500 
Cont Euro Cod IBAN:   RO20BRDE250SV48382012500
Cont Dolari Cod IBAN: RO55BRDE250SV48382282500
Cont Lire Cod IBAN:     RO47BRDE250SV48382442500

Asociația Holy Fire
BANCA BRD – Cod SWIFT: BRDEROBU

Holy Fire Ministries 
Bank of America

Account Number: 325062067041
ACH Routing Number 121000358

Asocoiaţia Holy Fire Ministries




