


CE ESTE HOLY FIRE?

Holy Fire Ministries este o organizaţie 
misionară penticostală, al cărei scop este 
evanghelizarea. Noi răspândim vestea 
bună despre Isus Hristos prin predicare și 
distribuirea de literatură creștină în cadrul 
campaniilor de evanghelizare pe care le 
organizăm. Campaniile de evanghelizare 
sunt organizate în locurile unde dorim să 
fondăm noi biserici, de regulă localități în 
care nu există biserici penticostale sau 
evanghelice. Preocuparea noastră sunt 
sate, orașe, ținuturi care încă nu au fost 
atinse de Evanghelie sau foarte puțin au 
fost evanghelizate. Fiecare om trebuie să 
audă cel puțin o dată Evanghelia! În cei 
șapte ani de activitate, Holy Fire s-a impli-
cat în diverse proiecte de evanghelizare pe 
termen lung și pe termen scurt în țări 
precum: Serbia, Bulgaria, Ucraina, Mol-
dova, India, Nepal, Bhutan, Namibia și 
Botswana. Din anul 2015 lucrăm exclusiv 
în România în evanghelizarea zonelor 
neevanghelizate. Membrii acestei organi-
zații sunt pastori, presbiteri, diaconi, evan-
gheliști și alți lucrători, tineri români. Toți 
membrii Holy Fire sunt slujitori penticos-
tali implicați în slujirea bisericilor penti-
costale române. În mod special suntem 
implicaţi în plantarea de biserici și spon-
sorizarea de misionari în România.
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FONDAREA DE NOI BISERICI, O NEVOIE URGENTĂ ÎN ROMÂNIA 

   Reflectând la istoria penticostalis-
mului pe pământul românesc până 
prin anii 1990, observăm o pasiune și 
înflăcărare deosebită în mulți slujito-
ri și credincioși de rând pentru salva-
rea celor pierduți. Penticostalismul 
s-a dezvoltat în România datorită 
accentului pus pe lucrarea Duhului 
Sfânt și pe evanghelizare. O soră pe 
nume Peter Ioana a povestit cum 
Dumnezeu a folosit-o în lucrarea de 
evanghelizare la finalul anilor 1950, 
la puțin timp 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 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 mărturisind Cuvântul 
lui Dumnezeu și în urmă s-a fondat o 
biserică. Imaginea creștinilor de 
astăzi în ceea ce privește fondarea de 
noi biserici, este total diferită. 
Astăzi, puțini sunt cei care doresc să 
se implice în astfel de lucrări. Sarci-
na pe care o avem este foarte mare, 
iar evanghelizarea și fondarea de noi 
biserici nu este lucrarea unei organi-
zații, ci este lucrarea bisericii. Prin 
urmare, facem apel la toate bisericile 
penticostale să se implice în fondarea 
de noi biserici din zonele neevanghe-
lizate din România. 

În vara anului 2015 Organizația Holy 
Fire a lansat proiectul de evanghelizare 
,,Operațiunea Iudeea”, care are ca scop 
evanghelizarea fiecărei localități 
neevanghelizate din România, în 
timpul generației noastre.Totodată, 
prin acest proiect dorim să implicăm 
cât mai multe biserici penticostale, 
tineri și lideri, în campanii de evanghe-
lizare, în fondarea de noi biserici și în 
sponsorizarea misionarilor în România. 
Cu ajutorul Duhului Sfânt și cu susți-
nere bisericilor, acest lucru se poate 
realiza. Din punct de vedere adminis-
trativ, România este împărțită în 41 de 
județe. În România există 320 de orașe, 
dintre care 104 sunt municipii. Toto-
dată, 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 de localități. Prin urmare, în 
România există 11.005 localități 
(orașe, sate, cătune) fără biserici penti-
costale. În concluzie, doar 21% din 
localitățile României au biserici penti-
costale. 
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REALIZĂRILE HOLY FIRE   2010-2012

    În această perioadă am fost implicați 
într-un proiect de misiune în Ucraina, în 
Transcarpatia. Lucrarea de misiune s-a des-
fășurat în comuna Glibokii Potik, care are 
aproximativ 5500 de locuitori, vorbitori ai 
limbii române. S-au organaizat foarte multe 
evanghelizări și s-a construit casa de 
rugăciune, prevăzută cu un centru misionar.

Tot în această perioadă s-au făcut evanghe-
lizări de stradă și în comuna Apșa de Jos, 
care are o populație de aproximativ 7500 de 
locuitori. În vara lui 2012 s-a oraganizat o 
campanie de evanghelizare în câteva sate 
din Maramureș.

  
   În toamnă a fost organizată o campanie de 
evanghelizare și o lucrare de ajutorare în 
tribul busmenilor din Namibia.
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REALIZĂRILE HOLY FIRE   2013

   Pe parcursul acestui an s-au organizat mai 
multe campanii de evanghelizare în diferite 
sate din Bulgaria și Serbia. Apoi, pe plan 
intern s-au organizat campanii de evanghe-
lizare în diferite localități din județele 
Hunedoara, Harghita și Maramureș. În 
iarna acestui an s-a mai organizat o campa-
nie de evanghelizare și lucrare de ajutorare 
în multe zeci de sate ale tribului busmenilor 
din Namibia.
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  În acest an s-a făcut misiune în Botswana 
și Namibia, prin predicare și ajutorare a 
săracilor. Totodată, s-a început un proiect 
de misiune externă pe termen lung în 
Regatul Buthan din Asia și am început 
susținerea lunară a misionarului Senti 
Aier. Pe plan intern s-au organizat cam-
panii de evanghelizare în multe localități 
din județele: Bistrița-Năsăud, Buzău, Har-
ghita, Iași. 

PAGINA 5

REALIZĂRILE HOLY FIRE   2014



REALIZĂRILE HOLY FIRE  2015

În acest an s-a lansat proiectul ,,Operați-
unea Iudeea”, prin care am început evang-
helizarea în masă a mai multor sate din 
județele Bistrița-Năsăud, Harghita și Dolj. 
Mai exact, 41 de localități, orașe și sate, au 
fost evanghelizate. În județul Harghita s-a 
organizat și o campanie de ajutorare a unor 
comunități de rromi foarte săraci. În urma 
acestor campanii s-a început slujirea 
săptămânală în localitățile Racovițeni, 
Cernățești, Rasnic, Figa, Salcia și Seaca de 
Câmp. În Seaca de Câmp s-a cumpărat o 
casă care a fost amenajată pentru biserică, 
iar în luna decembrie a fost inaugurată. În 
toamna acestui an, la Rasnic, s-a oficiat 
primul botez nou-testamental; două per-
soane care s-au predat Domnului la evang-
helizarea din vară, s-au botezat. În luna 
octombrie s-a făcut și primul botez în local-
itatea Figa din Bistrița-Năsăud, unde 4 per-
soane s-au întors la Dumnezeu. Totodată, 
din vara anului 2015 am început spon-
sorizarea lunară a 3 misionari: Darius 
Carhaț, Constantin Dinculeasa și Alin 
Ignat.
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REALIZĂRILE HOLY FIRE  2016

     S-au organizat campanii de evangheliza-
re în 33 de localități din județele Argeș, 
Constanța, Teleorman, Bistrița-Năsăud și 
Dolj. În urma acestor campanii de evang-
helizare s-au deschis puncte lucru 
săptămânal în localitățile Blăjenii de 
Jos, Bidiu, Șieu Sfântu, Ciceu Mihăiești, 
Izvoru și Calafat. În urma evangheliză-
rii, în comuna Izvoru din județul Argeș, 
20 de persoane au dovedit consecvență 
în frecventarea slujbelor și s-a și 
cumpărat o proprietate unde săptămânal 
se țin slujbe religioase. În acest an s-a 
făcut și primul botez în Seaca de Câmp. 
Din cele 15 persoane care vin regulat la 
adunare, o soră s-a botezat. 

Din toamna acestui an am lansat proiect-
ul ,,Adoptă un oraș”, prin care dorim să 
facem evanghelizări și să plantăm 
biserici penticostale în cele 79 de orașe 
ale României în care nu există încă o 
biserică penticostală. În acest mod a 
început slujirea într-o astfel de lucrare în 
orașul Calafat din Dolj, unde familia 
Ignat s-a mutat pe termen lung. În iarna 
acestui an am avut o acțiune socială la 
una dintre școlile generale din orașul 
Toplița, unde au fost distribuite haine 
copiilor foarte săraci. S-a reușit și 
cumpărarea unui terem pentru biserică 
în localitatea Bidiu, Bistrița-Năsăud.
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REALIZĂRILE HOLY FIRE  2017

     În primăvara acestui an s-a făcut primul 
botez în orașul Calafat, iar câteva luni mai 
târziu a avut loc cel de-al doilea. Biserica 
numără 13 persoane iar alte câteva zeci 
frecventează regulat slujbele religioase. Tot în 
primăvara acestui an s-au mai botezat două 
persoane din satul Rasnic. În total, în locali-
tatea Rasnic s-au botezat 8 persoane. Un eve-
niment important a fost tabăra de misiune, 
unde peste 100 de tineri din toată țara au 
participat la un timp de pregătine în vederea 
misiunii pe care o facem în România. 
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REALIZĂRILE HOLY FIRE  2017

    Anul acesta am avut 5 mari campanii de 
evanghelizare în mai multe zone din 
România. Prima campanie de evanghelizare a 
avut loc în câteva localități din județul 
Bistrița-Năsăud. Apoi am deschis puncte de 
lucru în orașele Ștefănești din județul Argeș, 
Târgu Frumos din județul Iași și în Abrud, 
județul Alba. În Șefăneși și Târgu Frumos nu 
există nicio biserică evanghelică. Anul acesta 
am început să susținem fianciar încă 3 mis-
ionari care se implică în aceste orașe. O mare 
campanie de evanghelizare a avut loc și în 
orașul Piatra Neamț, o acțiune de mare 
impact, la nivel de oraș, în colaborare cu 
biserica penticostală Elim. În acest eveniment 
s-au implicat aproximativ 140 de tineri 
voluntari. Totodată, am distribuit multă litera-
tură creștină, printre care și aproximativ 3000 
de Biblii. Tot în acest an am cumpărat un 
teren pentru biserică în comuna Uda de Jos, 
Argeș. S-a început și pregătirea actelor pentru 
construcția bisericii în comuna Izvoru.
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MISIONARII HOLY FIRE

Sturza Oliver Claudiu este născut în anul 1975 în orașul Abrud. Este căsătorit și are 7 copii. Totodată, slujește ca pastor 
în câteva biserici de sate în zona Abrud. A absolvit Facultatea de Teologie Penticostală Betania din Arad și slujește ca 
pastor. Dumnezeu i-a pus în inimă dorința să deschidă o biserică penticostală în orașul său, dar multele lipsuri l-au 
împiedicat. Din luna iunie 2017 slujește ca misionar Holy Fire în orașul său, unde se lucrează la plantarea bisericii penti-
costale

Dinculeasa Constantin, născut în 1973, a fost chemat de Domnul în lucrare pe când era tânăr. Este originar din locali-
tatea Scăiești, județul Dolj; este căsătorit și are 7 copii. Slujește ca presbiter, iar din august 2015 este sponsorizat de 
Organizația Holy Fire. Lucrează în plantarea de biserici în Cernățești, Rasnic și Țiud din județul Dolj, care au fost 
evanghelizate de Holy Fire. Păstorește de mai mulți ani biserica din localitatea Cornița.

. 

  
Darius Carhaț este absolvent al Institutului Teologic Penticostal din București, promoția 2014. Este 
căsătorit cu Lavinia și au doi copii. Slujește ca diacon în Biserica Penticostală din Beclean și din anul 2015 
ca misionar Holy Fire în Bidiu, Blăjenii de Jos și Ciceu Mihăiești din județul Bistrița-Năsăud.
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MISIONARII HOLY FIRE

Alin Ignat s-a născut în anul 1985 în Piscu Vechi, Dolj și slujește ca presbiter. Este căsătorit și are doi copii. Din 
toamna anului 2015 este sponsorizat de Holy Fire și slujește în  Seaca de Câmp, Calafat și Galicea Mare. 

Laurentiu Tudorache este absolvent al Institutului Teologic Penticostal, promoția 2017. Slujește ca pres-
biter, este căsătorit și are doi copii. Din iulie 2017 slujește ca misionar în orașul Ștefănești, Argeș. 

Radu Budeanu este absolvent al Institutului Teologic Penticostal din București. Este căsătorit și are 5 copii.  Din august 
2017 este sponsorizat de Holy Fire și slujește ca misionar în orasul Târgu Frumos. 



CAMPANIILE DE EVANGHELIZARE

    Campaniile de evanghelizare durează 
între 4 și 6 zile, un timp intens în care se fac 
eforturi pentru a ajunge cu evanghelia la toți 
locuitorii din acea localitate. Acest lucru se 
face prin evanghelizarea de la persoană la 
persoană sub forma unui sondaj; se face prin 
serviciile religioase publice din fiecare 
seară; se face prin presa locală. În aceste 
campanii participă tineri voluntari din toată 
țara dar și din afara României. Apoi, este 
distribuită literatură creștină, Biblia, cd-uri 
cu muzică creștină și predici și cartea ,,Ce 
trebuie să fac ca să fiu mântuit?”. Oamenii 
sunt invitați la servicul de evanghelizare 
publică. În același timp avem programe de 
evanghelizare pentru copii, slujire prin 
muzică iar cu noi avem echipele de mijlo-
cire care fac turul de rugăciune pe străzi și 
rugăciune în timpul slujbei de seara. 
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EVANGHELIZAREA PRIN SONDAJ

   Una din particularitățile care caracter-
izează slujirea organizației Holy Fire este 
evanghelizarea de la persoană la persoană. 
Suntem conștienți că cei mai mulți oameni 
nu vor vizita niciodată o biserică evangheli-
că din diferite motive. Unul dintre aceste 
motive este că, cel mai probabil, în orașul 
sau satul lor nu există una. Acesta este mo-
tivul pentru care noi trebuie să mergem la 
oameni să le împătășim evanghelia. Trebuie 
să ajungem la toți oamenii, fără a avea zone 
favorite. În România există un impresionant 
număr de localități care niciodată nu au fost 
evanghelizate, iar focusul nostru trebuie să 
fie acolo. 
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EVANGHELIZAREA PRIN SONDAJ
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Nu este deloc simplu să mergi la ușa cuiva și 
să îi spui direct că vrei să-i predici, sau să-l 
oprești pe stradă și să-i spui acest lucru. În 
timpul unei campanii de evanghelizare din 
anul 2014, din județul Harghita, Dumnezeu 
ne-a călăuzit să folosim un sondaj care 
conține trei întrebări, iar ultima întrebare 
generează o discuție de evanghelizare. 
Menționăm că în acea comună a fost singu-
ra modalitate de a împărtăși evanghelia 
oamenilor, deoarece în mai mulți ani s-au 
provocat răscoale și tulburări când s-a dorit 
o evanghelizare publică la casa de cultură. 
Prin evanghelizarea prin sondaj s-a reușit să 
se ajungă la foarte mulți oameni și doar un 
mic procent (aproximativ 10%) refuză o 
astfel de abordare. 

Raportul sondajelor din orașul Piatra Neamț

Menționăm că există o mulțime de contradicții în 
răspunsurile oamenilor. Unii cred parțial în Biblie, 
deși se declară creștini practicanți. Alții se declară 
creștini practicați, dar sunt convinși că vor ajunge 
în iad. Unii se declară creștini, dar cred în reîn-
carnare sau nu cred în viața de după moarte.

Persoane sondate 
 

Creștini 
practicanți 

Creștini 
nepracticanți 

Parțial creștini 

2717 1282 788 638 

 Vor petrece 
veșnicia în Iad 

Vor petrece 
veșnicia în Rai 

Nu știu une își vor 
petrece veșnicia 

 1931 624 159 

 



 
 

Evanghelizarea este o declarație de război 
făcută diavolului. În fiecare zonă, localitățile în 
care mergem să evanghelizăm, sunt fortărețe 
ale întunericului, care trebuie dărâmate. 
Diavolul este cel mai mare dușman al evang-
helizării, așa că va face tot posibilul să oprească 
această lucrare. În fiecare proiect de misune 
am avut de înfruntat opoziția satanică. Una 
dintre marile lupte pe care le-am dus a fost în 
orașul Ștefănești din județul Argeș. În fiecare 
seară din campania de  evanghelizare au venit 
preoți care s-au așezat la intrarea străzii une 
aveam amplasat cortul, ca să intimideze pe cei 
care vin la serviciul religios. Într-o seară au 
venit 11 preoți, cu gând să facă un mare protest 
și au reușit să aducă cam 30 de persoane. Au 
chemat poliția și au făcut mult scandal, au 
distribuit un manifest în care denigrau biserica 
penticostală. În cele din urmă preoții au contac-
tat proprietarul localului pe care l-am luat în 
chirie pentru biserică și ne-a forțat să modi-
ficăm perioada de contract de la doi ani, la 
două luni. 
Apoi, în alte părți am primit amezi de la poliție, 
pe nedrept, am fost agresați verbal de diverși 
oameni și am avut parte de multe alte încercări. 
Toate acestea nu ne-au înfricat, doar ne-au 
tulburat pe moment, dar am fost bucuroși că 
am fost învredniciți să fim batjocoriți și vorbiți 
de rău pentru Domnul Isus.
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PROIECTELE DE SLUJIRE SĂPTĂMÂNALĂ HOLY FIRE

   Orașul Ștefănești, Argeș

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în luna iunie 
2017 am început plantarea bisericii penti-
costale în orașul Ștefănești din județul 
Argeș. În acest oraș sunt aproximativ 
15.000 de locuitori și majoritatea din ei nu 
au intrat în contact cu adevărul evanghe-
liei Domnului Isus Hristos. Din anul 2016 
am început să ne rugăm ca Dumnezeu să 
intervină supranatural și să lucreze în viața 
acestor oameni. Laurențiu Tudorache, 
absolvent al Institutului Teologic Penti-
costal din București, slujește ca misioanr 
Holy Fire în acest proiect. În perioada 
10-16 iulie 2017 a avut loc campania de 
evanghelizare Holy Fire iar în urma aces-
tei campanii s-a deschis oficial biserica 
penticostală. Proiectul a fost realizat în 
colaborare cu Comunitatea Regională 
Penticostală Oltenia-Argeș. Acest proiect 
are nevoie de o susține spirituală, umană și 
financiară lunară, pentru o perioadă de 
minim 3 ani. Toți cei care simt cu această 
lucrare au libertatea să se implice person-
al, contactându-ne. Nevoia de rugăciune și 
post este permanentă.

Comuna Izvoru, Argeș

În vara anului 2016 am început plan-
tarea bisericii penticostale din 
comuna Izvoru din județul Argeș. În 
acestă localitate sunt aproximativ 
2200 de locuitori și, până în momen-
tul în care echipa noastră a ajuns 
acolo, majoritatea din ei nu au intrat 
în contact cu adevărul evangheliei 
Domnului Isus Hristos. 

Dumnezeu a lucrat în mod supranatural și în 
urma celor trei seri de evanghelizare, aproxi-
mativ 20 de persoane au rămas consecvente în 
frecventarea întâlnirilor. Presbiterul Liviu 
Mihai slujește ca misioanr Holy Fire în acest 
proiect. În toamna anului 2016 s-a achiziționat 
o proprietate unde se ține săptămânal slujba și 
se lucrează la construcția unei case de rugăci-
une. Momentan se lucrează la finalizarea 
actelor. Proiectul se desfășoară în colaborare 
cu Comunitatea Regională Penticostală Olte-
nia-Argeș. Acest proiect are nevoie de o 
susține spirituală, umană și financiară lunară, 
pentru o perioadă de minim 3 ani. Toți cei care 
simt cu această lucrare au libertatea să se 
implice personal, contactându-ne. Nevoia de 
rugăciune și post este permanentă.

Orașul Calafat, Dolj

În anul 2015 Dumnezeu a pus în inima noas-
tră dorința de a deschide o biserică în orașul 
Calafat din județul Dolj. În acest oraș trăiesc 
aproximativ 17.000 de locuitori. În octom-
brie 2016 a fost organizată campania de 
evanghelizare Holy Fire și oficial s-a deschis 
biserica penticostală. Alin Ignat slujește ca 
misionar Holy Fire în acest proiect, având ca 
zonă de slujire și comuna Seaca de Câmp. 
Dumnezeu a lucrat și la Calafat, iar la șapte 
luni de când s-a deschis biserica, s-au 
botezat 13 persoane. Proiectul se realizează 
în colaborare cu Comunitatea Regională 
Penticostală Oltenia-Argeș. Acest proiect are 
nevoie de o susține spirituală, umană și 
financiară lunară, pentru o perioadă de 
minim 3 ani. Toți cei care simt cu această 
lucrare au libertatea să se implice personal, 
contactându-ne. Nevoia de ru găciune și post 
este permanentă.
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  Zona de misiune Filiași, Dolj

În vara anului 2015 s-au deschis mai multe 
puncte de lucru în zona orașului Filiași din 
județul Dolj. Dinculeasa Constantin 
slujește ca misionar Holy Fire în  locali-
tatea Rasnic, unde s-au botezat 8 persoane 
de la deschiderea proiectului, și în locali-
tățile Cernățești, Scăiești și Țiu. Totodată, 
sunt deschise puncte de lucru în urma 
campaniei de evanghelizare Holy Fire, în 
localitățile Coțofenii din Dos, Salcia și 
Racovițeni. Proiectul se realizează în 
colaborare cu Comunitatea Regională 
Penticostală Oltenia-Argeș. Acest proiect 
are nevoie de o susține spirituală, umană și 
financiară lunară, pentru o perioadă mai 
lungă de timp. Toți cei care simt cu această 
lucrare au libertatea să se implice person-
al, contactându-ne. Nevoia de rugăciune și 
post este permanentă.

Orașul Abrud, Alba

În primăvara lui 2017 am pregătit proiect-
ul pentru plantarea unei biserici penticos-
tale în orașul Abrud din județul Alba. În 
acest oraș trăiesc peste 5.000 de locuitori. 
Dumnezeu a pus în inima fratelui Oliver 
Sturza fondarea bisericii penticostale din 
acest oraș. El locuiește în acest oraș, dar 
slujește în satele din împrejurimi. În luna 
iunie 2017 s-a închiriat o sală și s-a 
început slujirea săptămânală, iar în august 
s-a realizat și campania de evanghelizare. 
Proiectul se realizează în colaborare cu 
Comunitatea Regională Penticostală Cluj. 
Acest proiect are nevoie de o susține spiri-
tuală, umană și financiară lunară, pentru o 
perioadă de minim 3 ani. 

Toți cei care simt cu această lucrare au libertatea să 
se implice personal, contactându-ne. Nevoia de 
rugăciune și post este permanentă.

Zona de misiune Bistrița

Încă există aproximativ 60 de localități 
fără biserici penticostale în județul 
Bistrița-Năsăud. Încă din anul 2015, 
Organizația Holy Fire a început sluji-
rea în fondarea de biserici în unele din 
aceste sate. Darius Carhaț, absolvent al 
Institutului Teologic Penticostal din 
București, slujește ca misionar Holy 
Fire în localitățile Bidiu, Mihăiești și 
Blăjenii de Jos. Alături de aceste local-
ități unde se slujește săptămânal, se 
pregătesc și alte localități în care se 
dorește plantarea unei biserici. Proiect-
ul va fi realizat în colaborare cu Comu-
nitatea Regională Penticostală Cluj. 
Acest proiect are nevoie de o susține 
spirituală, umană și financiară lunară, 
pentru o perioadă nedeterminată. Toți 
cei care simt cu această lucrare au lib-
ertatea să se implice personal, con-
tactându-ne. Nevoia de rugăciune și 
post este permanentă.
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   Orașul Târgu Frumos, Iași

Sunt încă multe localități în județul Iași care 
nu sunt evanghelizate. Dintre acestea se 
numără și orașul Târgu Frumos care are o 
populație de aproximativ 10.000 locuitori. 
În perioada 1-6 august 2017 am organizat 
campania de evanghelizare în care s-au 
implicat aproximativ 60 de tineri și în acea 
săptămână am reușit să evanghelizăm de la 
persoană la persoană aproximativ 2000 de 
suflete. Radu Budeanu, absolvent al Institu-
tului Teologic Penticostal din București, a 
început slujirea săptămânală în acest oraș. A 
fost luat un spațiu în chirie în centrul orașu-
lui, unde săptămânal se ține slujbă pentru 
cei care au rămas în urma evanghelizării și 
pentru cei care vor fi atinși de putea lui 
Dumnezeu. Proiectul este realizat în colabo-
rare cu Comunitatea Regională Penticostală 
Suceava. Acest proiect are nevoie de o 
susține spirituală, umană și financiară 
lunară, pentru o perioadă de miim 3 ani. Toți 
cei care simt cu această lucrare au libertatea 
să se implice personal, contactându-ne. 
Nevoia de rugăciune și post este perma-
nentă. 

      Când ajungem în zone de misiune 
neexplorate încă, întâlnim o mulțime de 
provocări, la care nu putem să nu răspun-
dem. Avem în vedere anumite proiecte 
sociale cu scop evanghelistic. Ne-am 
implicat astfel în diferite proiecte sociale 
la cerere și în urma unei mari provocări. În 
mod special am ajutat oamenii oferindu-le 
cu îmbrăcăminte, mâncare și adăpost. 

De pildă, în campania de evanghelizare din 
2015 din satul Tânțaru am întâlnit o femenie 
care locuia într-o colibă, atât vara cât și 
iarna, într-o mizerie greu de imaginat. Am 
reușit să construim o casă pentru această 
femeie, iar după ce i s-a construit casa, 
Domnul a mișcat inima ei, a venit la biserică 
și s-a convertit. Directoarea unei școli gen-
erale din orașul Toplița ne-a solicitat să 
ajutăm cu îmbrăcăminte mai multe clase de 
copii rromi. 
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PROIECTUL ,,ADOPTĂ UN ORAȘ”

    Dragi cititori, una dintre marile 
provocări ale Scripturii pentru creștinii 
penticostali este evanghelizarea zonelor 
neevanghelizate încă din țara noastră. 
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, am lansat proiectul 
,,Adoptă un oraș”, prin care dorim să 
încurajăm bisericile penticostale, liderii 
penticostali sau diferiți membri ai 
bisericilor românești la o acțiune concretă 
de evanghelizare și plantare de biserici în 
aceste orașe. Proiectul ,,Adoptă un oraș” 
are în componență trei nivele importante 
de implicare a credincioșilor. 
1.     Nivelul spiritual 
Prin nivelul spiritual înțelegem o che-
mare pe care Dumnezeu o face într-o 
implicare activă prin rugăciune pentru 
orașul respectiv. Trebuie să existe o con-
secvență și implicare intensă în rugăciune 
a credincioșilor pentru acel oraș. Trebuie 
să fie organizate echipe de rugăciune și 
post săptămânal pentru acel oraș. Este 
important să existe o călăuzire clară a 
mijlocitorilor, direcția pe 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 
demonice, cum ar fi: vrăjitoria, închinar-
ea la idoli, alcoolismul, drogurile, etc. În 
aceste rugăciuni trebuie avută în vedere 
distrugerea acestor 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 la 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 au modificat 
în mod vădit învățături și practici ale creștinis-
mului primar. Iar secte precum mormonii, mar-
torii lui Iehova și adventiștii trebuie blocate 
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 
costuri diferă de la o zonă la alta, depinzând de 
poziția economică a regiunii. Biserica sau anu-
miți credincioși pot să se implice parțial sau în 
totalitate în acoperirea costurilor care le implică 
lucrarea misionară dintr-un anumit oraș. Impli-
carea într-un astfel de proiect va fi pentru o 
perioadă de minim 3 ani. Credincioșii se pot 
înscrie cu o anumită sumă de bani pe care să o 
doneze lunar. Domenii de implicare financiară: 
A. Cheltuielile de sponsorizarea lunară a mis-
ionarului, salariul. Misionarul poate fi susținut 
de biserică sau de unul sau mai mulți credin-
cioși. 
B. Cheltuieli de chirie a unei case sau unui 
apartament misionar. Mai poate exista varianta 
să se ofere gratuit o locuință de către un credin-
cios și atunci vor fi calculate doar cheltuielile 
de întreținere a locuinței. 
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C.    Cheltuieli de literatura care vor fi distribuite 
oamenilor în contact cu slujirea creștină din 
oraș: Biblii, cărți, CD-uri. 
D.     Cheltuieli cu evenimente evanghelistice: 
concerte creștine, săptămâni de evanghelizare și 
alte evenimente lunare sau ocazionale, la care 
vor participa echipe de slujire din țară. 
E.  Cheltuieli privind evanghelizare socială. 
Aici se are în vedere ajutorarea cu mâncare sau 
îmbrăcăminte a familiilor sărace, sau acoperirea 
altor nevoi care implică costuri financiare. 
F.    Alte cheltuieli neprevăzute. 

MENȚIUNE: puctele C, D, E, F, vor implica mici cheltuiele și 
acestea vor fi doar ocazionale. 

3. Nivelul uman
Se are în vedere folosirea resurselor umane în 
astfel de proiecte. Biserica poate să își delege 
misionari din cadrul local și trebuie să își 
formeze echipe de misiune dintre tinerii locali 
care să se implice periodic în astfel de proiecte.

Costurile începerii plantării unei biserici 

Menționăm că fiecare lucrare este specifică în felul 
ei, iar costurile variază de la oraș la oraș. Costurile 
sunt determinate de mai mulți factori. În cele ce 
urmează vă prezentăm o listă cu nevoi, financiare 
pentru campania de evanghelizare și susținerea 
lunară a unei familii de misionari, în România.

1.Costurile campaniei de evanghelizare

Cazarea
Echipa poate fi formată din câte persoane considerăm 
că este nevoie. Pentru un oraș cu 10.000 de locuitori 
echipa va fi formată din 50-70 persoane. Menționăm 
că în aceste orașe în care mergem nu există posibili-
tatea cazării în familii din cauza lipsei de credincioși. 
Astfel că se vor face cazările la pensiuni sau hotelurid, 
cu prețuri destul de mici. O noapte de cazare la un hotel 
sau pensiune este cuprins între 25-35 lei.

Transport
Transportul pentru o astfel de echipă se efectuează 
cu microbuzul oraganizației și cu mașini personale 
ale unor tineri.  Un consum de 7%, o mașină 
parcurge în medie 1000 km. Consumul de carbu-
rant este de 70 litri pe mașină. Prețul unui litru de 
carburant este de 5 lei.  

Localul public
Locul în care se face evanghelizarea publică, poate 
fi în casa de cultură, cinematograful sau alte săli 
publice, închiriate. Un astfel de spațiu închirait 
pentru 5 zile poate fi între 1000 și 6000 de lei.

2.      Costurile închirierii unui spațiu pentru 
biserică

       În urma campaniei de evanghelizare închiriem un 
spațiu unde se va desfășura săptămânal slujbele religio-
ase. Prețurile diferă de la un oraș la altul, o chirie minimă 
se poate ridica la 800 lei și una maximă la 2400 lei, 
lunar.

3.      Costurile închirierii unui apartament pentru 
familia de misionari

    În multe cazuri misionarii vin dintr-o altă zonă a țării, 
pentru slujire și trebuie să le oferim un loc de cazare. 
Pentru aceasta se va închiria un apartament sau o casă. 
De asemenea astfel de costuri variază. Ele pot începe de 
la 400 lei până la 1500 lei lunar.

4.      Costurile de salariu sau sponsorizare pentru 
misionar
    Ne dorim ca fiecare misionar să nu fie oprit din slujire 
din cauza resurselor financiare. Acesta este motivul 
pentru care Holy Fire mediază cazul fiecărui misionar, 
încercând să găsească resurse financiare pentru întreține-
rea lunară
 
  Sponsorizarea
O sponsorizare lunară nu implică o carte de muncă (fără 
asigurare medicală și fondul de pensii) se situează între 
1500 și 2500 lei. Determinarea sponsorizării este în 
funcție de câțiva factori.
Salariu
Salarizarea implică asigurarea medicală și fondul de 
pensii. Un salariu se situează între 2200-3000 lei.
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Puterea cuvântului

      În primul rând vreau sa îi mulțumesc lui Dumnezeu că am descoperit familia Holy Fire, care este mai 
mult decât o organizație. A fost o onoare pentru mine să slujesc alături 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 plâns în mod continuu pe 
parcursul 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 Cuvântul, 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 

Călăuziți prin Duhul

       Într-una din zile pe când ne aflam la o intersecție din orașul Piatra Neamț am abordat o doamnă căreia 
i-am făcut sondajul și i-am predicat evanghelia. În timp ce i-am pus una din întrebări, aceasta mi-a spus că 
frecventează biserica adventistă. Duhul Domnului m-a îndemnat să o întreb dacă este bolnavă și dacă ar 
vrea să ne rugăm pentru ea. Femeia ne-a arătat scrisorile mediacale prin care era diagnosticată cu o boală 
grea. Acolo în stradă am început să ne rugăm, iar puterea lui Dumnezeu a coborât peste noi. În timp ce ne 
rugam am simțit puterea lui Dumnezeu manifestându-se. După ce am terminat rugăciunea femeia a început 
să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru faptul că a rânduit acele momente și pentru faptul că ne-am întâlnit 
cu ea. După ce s-a încheiat rugăciunea i-am spus că Domnul Isus s-a atins de ea, iar fața ei nu mai era poso-
morâtă și tulburată ci era plină de bucurie. Înainte să ne despărțim i-am spus să mărturisească celor din jur 
cum Dumnezeu a atins-o.

                                     Sami Pojoga
Să ducem Biblia și vestea bună la toți

       În campania de evanghelizare din Piatra Neamț am întâlnit un tanar pe nume Gheorghiță care locuia 
într-un centru de ajutorare. I-am împărtășit vestea bună a evagheliei și l-am întrebat dacă are o biblie în care 
citește, acesta ne-a spus că nu are, dar își dorește mult una. Ne-a spus că la biserica ortodoxă unde merge, 
orice este pe bani și din păcate nu a avut bani să își cumpere una. S-a bucurat foarte mult când noi i-am oferit 
o Biblie gratuit, iar în următoarele seri a fost prezent și la programele de evanghelizare.
      Tot în campania de evanghelizare de la Piatra Neamț am întâlnit o femeie, pe nume Viorica care tocmai 
a ieșit din biserica ortodoxă. I-am făcut sondajul iar la ultima întrebare a spus ca ea ajunge în Iad pentru că 
are păcate pe care nu a avut curajul să le spună preotului și știe că dacă nu i le mărturisește va ajunge în Iad. 
I-am spus că doar Dumnezeu îi poate ierta păcatele și nu trebuie să le spună preotului căruia trebuie să îi și 
dea bani. Femeia a fost foarte uimită de ce i-am spus și plângând, printre lacrimi a spus că știe că Dumnezeu 
ne-a scos în calea ei sa îi aducem această veste minunată că există iertare și pentru pacatele ei și că dor 
Dumnezeu o poate ierta. I-am dat și o Biblie pentru că avea doar cărți de rugaciuni.

Magda Lidia

EXPERIENȚE ALE VOLUNTARILOR

PAGINA 22



Distribuind Biblii
     
      Timp de două săptămâni am luat parte la două campanii de evanghelizare Holy Fire desfășurate în 
orașele Târgul Frumos și Piatra Neamț. Inspirați fiind de reforma lui Martin Luther, ceea ce am încercat să 
facem în aceste două săptămâni a fost să punem oamenii în contact cu adevărul biblic și să le oferim câte o 
Sfântă Scriptură celor care nu o aveau. Spre surprinderea mea, în-tro țară declarată majoritară creștină, 
oamenii nu cunosc ceea ce Biblia le poate oferi. Prin harul lui Dumnezeu și alături de organizația Holy Fire, 
am reușit ca în aceste două săptămâni să distribui de unul singur aproximativ două sute de Biblii oamenilor 
care poate nu au avut contact niciodată cu Evanghelia. Sunt bucuros că am putut să iau parte la o lucrare atât 
de frumoasă și atât de necesară pentru pentru poporul român. Dumnezeu să fie slăvit pentru tot ceea ce am 
putut realiza în aceste două săptămâni! Sunt încredințat că Duhul Sfânt v-a schimba viețile oamenilor din 
aceste orașe prin puterea transformatoare a Cuvântului Său.

                                    Magdici Valentin Paul

Vreau din toata inima un om care dorește mântuirea

      În timp ce mergeam pe strada, alaturi de doi colegi, dupa ce am făcut câteva sondaje, am oferit Biblii, 
cărți și cd-uri, mi-am propus să iau o Biblie din ghiozdanul colegului meu și să mă rog special ca persoana 
la care va ajunge această Biblie sa fie cu adevărat în căutarea lui Dumnezeu. Țineam Biblia în mâini și mă 
rugam, iar colegii mei încercau să stea de vorbă cu oamenii, dar erau respingători. Și mai ciudat a fost că  
deși încercam să le oferim biblia care ne-a mai rămas, spuneau că nu au nevoie. Mă întrebam în mintea mea 
cum de până acum au fost persoane care doreau Biblia și dintr-o dată nu mai are nimeni nevoie. M-am rugat 
din nou și am zis: ,,Doamne te rog ca Biblia aceasta să ajungă la o persoană ce are mare nevoie de Tine. Nu 
vreau să o dau pur si simplu, vreau să slujească de mântuire.” S-a făcut ora cand trebuia să venim înapoi la 
centru și eu încă nu am dat Biblia din mainile mele. Ne-am întors, pe o scurtătură, și din întâmplare am dat 
peste doi oameni ce măturau în fața unei case.  Ne-am oprit la ei și colegul meu a început să discute cu cel 
mai tânăr, însă și celălalt a venit și ne asculta. I-am pus cele trei întrebări și dintr-o dată a devenit foarte curios 
să asculte despre Dumnezeu. Ne punea întrebări, ne asculta cu atenție, iar la final l-am întrebat daca are o 
Biblie acasa. Ne-a spus ca nu, dar că își dorește una. I-am oferit-o pe cea din brațele mele și a primit-o cu 
multă bucurie. Ne-a promis că împreună cu soția și copii vor citi în această carte sfântă. Chiar atunci s-a 
oprit din muncă s-a așezat jos și a început să citească cuvantul lui Dumnezeu plin de fascinație. Noi l-am 
lăsat să citească și am început să-l evanghelizăm pe prietenul lui. Între timp a trecut pe acolo un alt bărbat și 
l-a întrebat pe cel ce citea Biblia ce face acolo. A ridicat sus Biblia și i-a mărturisit că tocmai a primit Cartea 
cărților și că ar fi bine ca și el să o citească! Noi am rămas uimiți să vedem că Dumnezeu ne-a condus la o 
persoana ce avea atata nevoie de El.

                                     Mirela Rus

Totuși vreau și eu o Biblie

  Într-o zi în misiunea din orașul Ștefănești, fiind la evanghelizarea prin sondaj, am întâlnit un grup de băieți, 
între care era și Florin, un tânăr care dorea altceva decât viața care o trăia. Totuși acest tânăr era destul de 
nepăsător în ce privește viața spirituală. I-am vorbit despre Domnul și i-am oferit o biblie, însă acesta a refu-
zat-o. Cu toate acestea, într-o seară, Florin a venit la evanghelizare cu câțiva prieteni ai lui și la final mi-a 
cerut o Biblie.

Vranău Flavius
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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 istorie 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

PREȚ: 10 LEIPREȚ: 30 LEI

PREȚ: 20 LEIPREȚ: 20 LEI
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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:     RO14BRDE250SV65799452500

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




