
 
  



 

 

1 Revista Holy Fire 2018 

Cine suntem? 

 

 

 

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 implicat în diverse proiecte de evanghelizare pe termen lung și pe termen scurt în țări precum: 

Serbia, Bulgaria, Ucraina, Moldova, India, Nepal, Bhutan, Namibia și Botswana. Din anul 2015 lucrăm exclusiv în România 

în evanghelizarea zonelor neevanghelizate. Membrii acestei organizații sunt pastori, presbiteri, diaconi, evangheliști și alți 

lucrători, tineri români. Toți membrii Holy Fire sunt slujitori penticostali implicați în slujirea bisericilor penticostale române. 

În mod special suntem implicaţi în plantarea de biserici și sponsorizarea de misionari în România 
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Mii de suflete așteaptă vestea 

bună a Evangheliei 

       Este ușor să împingem responsabilitatea convertirii 

doar pe cei necredincioși. Da, este adevărat că alegerea 

le aparține, dar dacă nu știu exact ceea ce trebuie să 

aleagă? Aici este misiunea bisericii, noi, credincioșii, 

suntem responsabili să le prezentăm oamenilor cele 

două locuri unde se poate petrece veșnicia. Apostolul 

Pavel vorbește despre responsabilitatea pe care o avem 

în fața oamenilor și chiar în fața lui Dumnezeu: ,,Dar 

cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum 

vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor 

auzi despre El fără propovăduitor?” (Rom. 10:14) 

Avem nevoie de mulți propovăduitori astăzi. Domnul 

Isus a spus: „Mare este secerişul, dar puţini sunt 

lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată 

lucrători la secerişul Său” (Luc. 10:2). 

       Este interesant faptul că nicăieri Isus nu spune în 

Evanghelii să ne rugăm pentru cei nemântuiți. Nu că nu 

ar fi importantă această lucrare, dimpotrivă: rugăciunea 

pentru lumea nemântuită este ceva ce nu avem voie să 

evităm! Dar Domnul Isus arată spre o rugăciune mult 

mai importantă: rugăciunea pentru lucrători. Lipsa de 

lucrători este simțită mult la ora actuală în lume și în 

țara noastră. Multe locuri din această lume nu sunt 

atinse cu Evanghelia, pentru că nu s-a găsit încă nimeni 

să ajungă acolo să vestească Evanghelia.. 

Într-un fel lucrarea lui Dumnezeu este frânată de lipsa 

propovăduitorilor, dezinteresul mare al bisericilor 

pentru evanghelizare fiind un câștig pentru diavol 

 

 

care, pe de altă parte, ține mulți creștini ocupați cu o 

mulțime de lucruri mărunte neimportante. Una dintre 

marile lupte ale celui rău este să țină biserica ocupată cu 

alte activități, fie numite și spirituale, doar să nu ieșim 

în stradă să predicăm Evanghelia. 

Un alt adevăr despre lumea care așteaptă vestea bună 

este redat în Ioan 4:35 ,,Nu ziceţi voi că mai sunt patru 

luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii 

şi priviţi holdele, care sunt albe acum, gata pentru 

seceriş.” Mulțimile de oameni din acea cetate a 

Samariei, ieșite pe câmp, acolo unde era Isus, flămânde 

și înfometate după Mesia. Domnul cere ucenicilor să 

facă un exercițiu spiritual și să înțeleagă 

evanghelizarea, mulțimi de suflete sunt gata, așteaptă să 

fie ridicate pentru Hristos. În campaniile de 

evanghelizare organizate de Holy Fire, mulți oameni 

care au auzit pentru prima dată evanghelia au răspuns 

evangheliei și au rămas lângă Dumnezeu, 

convertinduse. Iubit cititor, implică-te personal în 

salvarea sufletelor pierdute, oriunde te găsești: predică 

Evanghelia.  

Florin G. Pop, președintele Holy Fire 
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Primele vieți transformate în 

Târgu Frumos 
 

 

 

Cred că la toţi ne place să ascultăm mărturii 

despre cum a intervenit Dumnezeu în mod supranatural 

în anumite situaţii limită, dar numai cel care a trecut pe 

acolo ştie câte frustrări şi momente de agonie au fost 

până când s-a primit biruinţa.  

În august 2017 împreună cu Holy Fire am început 

înfiinţarea unei biserici în oraşul Târgu Frumos, Iaşi, 

având o săptămână de evanghelizare în care s-a predicat 

intens, s-au dat Biblii, cărţi, CD-uri, apoi oamenii au fost 

invitați la Casa de Cultură pentru evanghelizare. 

Voluntarii au plecat şi de a doua săptămână am rămas să 

continui lucrarea începută. Am dat invitaţii, am vorbit cu 

oamenii prin parc, prin piaţă şi aşteptam să lucreze 

Dumnezeu imediat şi locul în care ne întâlnim să fie 

neîncăpător. Unii din cei pe care îi invitam la programe 

promiteau că vor veni, dar nu au venit, alţii mă refuzau 

categoric, dar unii au venit ocazional. În acest context 

deseori a venit descurajarea. Împreună cu echipa mea de 

misiune ne rugam ca Dumnezeu să scoată măcar un 

suflet la mântuire. 

 

 

 

Aşa a fost până la sfârşitul lunii decembrie 2017 

când am invitat o familie tânară (Mihai şi Cătălina Creţu) 

la adunare prin bunica lor care e credincioasă şi au venit 

pentru prima dată pe 31 decembrie. Dumnezeu a lucrat 

la inima lor şi le-a plăcut foarte mult şi au ales să mai 

vină duminică după duminică, timp în care prin predicare 

li se răspundea la întrebările pe care şi le puneau iar la 

sfârşitul lunii ianuarie 2018 s-au hotărât să încheie 

legământ în apa botezului. Viaţa lor s-a schimbat şi a 

căpătat sens, iar pe data de 18 martie a.c. au fost botezați. 

Totodată s-a botezat și Andreea, sora Cătălinei. 

Dumnezeu a lucrat cu mare putere în ziua botezului, fiind 

primul botez al bisericii penticostale în acest oraș și 

mama fetelor și încă o tânără s-au predat Domnului. Ce 

minunat este Dumnezeu, noi i-am cerut un suflet și El 

ne-a dat trei!

 

 

Astăzi, Mihai şi Cătălina conduc timpul de 

închinare în biserică, Dumnezeu pregătindu-i pentru 

lucrarea Lui încă din adolescenţă atunci când ei s-au 

învăţat să cânte la chitară. Doresc din inimă să 

mulţumesc tuturor celor care susţineţi lucrarea Bisericii 

Speranţa din Târgu Frumos prin rugăciune, post şi 

contribuţie financiară. Cu siguranță Dumnezeu va face o 

mare lucrare în acest oraș..   
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O istorie și o mărturie 

memorabilă 

Pe 17 martie (Sâmbătă) a.c am condus sute de 

km, peste 10 ore prin viscol și zăpadă cu o echipă de 

misiune de la Holy Fire pentru a ajunge la ceea ce 

numește cerul mare sarbătoare: când un păcătos se 

întoarce la Dumnezeu. Vineri noaptea mă întorceam de 

lângă Oțelul Roșu spre casă urmând ca de dimineață să 

pornesc spre Iași. Cu mine în mașină era un om al lui 

Dumnezeu, profet, care la un moment dat îmi spune că 

într-o vedenie a văzut o perdea neagră pe care eu 

pusesem mâna și am dat-o la o parte. După perdeaua 

respectivă era o tânără care avea unele întrebări cu 

privire la viața ei și despre Dumnezeu. Profetul a spus că 

Domnul vrea să o pregătească pentru mântuire și pentru 

a declara public aceasta în apa botezului! 

 Povestind spre Târgu Frumos despre 

descoperirea ce o avusese omul lui Dunezeu, Florin, 

prietenul meu, pune mâna pe telefon și sună pe Radu, 

misionarul nostru din Târgu Frumos, căruia îi spune 

hotărât să mai pregătească o rochie pentru botez 

deoarece Dumnezeu din cer a spus ca vor fi trei persoane 

pentru acest botez. Misionarul, cu jumătate de gură, 

spune că va căuta o rochie...dar vom vedea… 

Drumul nu a fost ușor. A fost zăpadă multă. A 

nins continuu, a viscolit, au fost accidente. Alții au rămas 

pe drum nemaiputând să înainteze. Mașinile care 

aruncau sare cu nisip împingând și zăpada, nu reușeau să 

facă față. În urma lor, viscolul arunca zăpada înapoi pe 

șosea. Pe noi parcă Dumnezeu ne purta pe aripile Sale. 

 

El avea o lucrare de făcut. Ajungem cu bine. Ne odihnim 

câteva ore și se face duminică dimineața. 

 

La parterul unui bloc, într-o sală închiriată, ne 

pregătim de botezul nou testamental. Urma un moment 

istoric pentru acest oraș cu peste 10.000 de locuitori și 

nici un pocăit. Povestim cu cei doi tineri pregătiți pentru 

botez și din curiozitate încerc să aflu cine ar putea fi 

tânăra aproape de acest pas spre pocaință dar cu întrebări 

în viața ei fără răspunsuri. Era Andreea, sora Cătălinei, 

elevă de liceu în clasa a 12-a. Am discutat împreună cu 

Florin câteva minute bune cu ea, am făcut o rugăciune 

specială pentru Andreea și am început slujba în biserică 

împreună cu aproximativ 70 de persoane cântând și 

glorificând pe Dumnezeu. A fost o atmosferă de cer, iar 

după primul îndemn și rugăciune, în timpul unei cântari, 

se face forfotă printre oameni când, deodată, se dezleagă 

misterul: Andreea se botează! Aduceți rochia albă! 

Bucurie cu lacrimi. Mare Dumnezeu avem! Andreea se 

pregătește și este adus încă un alt scaun lângă cei doi și 

astfel au fost trei persoane pentru botez.  

Trei persoane care vor înfrunta mai târziu înjurii 

din partea altor oameni. Vor înfrunta batjocură și râsete  
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pe seama lor că sunt tineri și nu știu să se distreze. Vor 

înfrunta prigoniri prin cuvinte jignitoare, dispreț si 

marginalizări din partea unora. Dar de fapt asta nu mai 

contează, Hristos ne-a chemat să ieșim afară din tabără 

la El și să suferim ocara lumii. Pentru asta a venit 

Hristos: să smulgă oameni la mântuire. Ferice de cei ce 

au parte de această chemare. Pocăința e frumoasă și 

ușoară și are distracțiile ei pentru suflet iar atunci și 

trupul e în extaz.  

Când tânăra Andreea vine îmbrăcată în rochia 

albă pentru botez, lacrimile mă năpădesc văzându-L pe 

Dumnezeu care se implică până și în cele mai mărunte 

detalii: rochia îi venea perfect! Un Dumnezeu perfect! 

Era perfectă la umeri, la mâneci și în lungime. Un 

Dumnezeu care cunoaște totul: viața ta si problemele 

tale; casa ta și nevoile tale; inima ta și gândurile tale și 

chiar numărul de la rochie.  

Bucuria e mare pentru toți. Se bucură cerul. Se bucură 

Cătălina pentru sora ei. La fel și Mihai care radia de 

bucurie în apa botezului de minunea care se întâmpla și 

pe care o simțea în suflet, Mihai aproape că se aruncase 

singur în apă, noi lungindu-ne cu întrebările. El vroia să 

treacă mai repede la fapte de pocăință. Domnul e prezent 

cu harul Său. La finalul lucrării mama Cătălinei și a 

Andreei și-a predat viața Domnului. La fel și o altă 

doamnă din oraș. Mare Dumnezeu avem!  

Rugați-vă pentru Târgu Frumos. Rugați-vă pentru 

lucrarea de acolo ca Dumnezeu să atingă cât mai multe 

inimi. Rugați-vă pentru cei ce s-au botezat! 

Darius Filimon, membru Holy Fire 

Domnul continua să lucreze la 

Abrud 
 

 

 

Suntem deja la 1 an de când am început slujirea 

în orașul Abrud. Anul trecut la începutul lui septembrie 

cu aproximativ 50 de tineri am invadat orașul acesta cu 

mesajul lui Dumnezeu. Acum la 1 an de la începuturile 

bisericii penticostale ne bucurăm mult de ce a făcut harul 

lui Dumnezeu. Suntem la o slujbă de botez, două suflete 

s-au predat lui Dumnezeu și au decis să facă legământul 

cu El. La slujba de botez au participat multe persoane, 

iar o echipă de voluntari Holy Fire au slujit prin muzică 

la această slujbă, iar Florin G. Pop a predicat cuvântul lui 

Dumnezeu. Dorim să mulțumim lui Dumnezeu că până 

aici ne-a îndrumat, acest botez a fost al treilea botez, iar 

într-un an aici s-au botezat 5 suflete. Mulțumim 

sponsorilor și celor care au susținut în vreun fel această 

lucrare.  

Oliver Sturza, misionar Holy Fire, Abrud 
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Dragostea lui Dumnezeu 

cucerește noi vieți în Calafat 

După cum știți, din 2016 am început lucrarea de plantare 

a unei biserici în orașul Calfat, Dolj. Pe parcursul anului 

2017 s-au botezat mai multe persoane și asta a fost o 

mare încurajare pentru mine și familia mea, de a continua 

șederea și lucrarea Domnului în acest oraș. În fiecare 

săptămână Dumnezeu ne provocă la lucrări deosebite în 

Calafat. În mod special Domnul ne trimite la oameni cu 

probleme: să le aducem soluția pentru neputințele lor. 

Deseori ne rugăm pentru oameni cu diferite boli și 

puterea lui Dumnezeu este la lucru, făcând miracole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dumnezeu ne provocă la lucrări deosebite în Calafat. În 

mod special Domnul ne trimite la oameni cu probleme: 

să le aducem soluția pentru neputințele lor. Deseori ne 

rugăm pentru oameni cu diferite boli și puterea lui 

Dumnezeu este la lucru, făcând miracole. 

 
 

Dar cel mai mare miracol pe care Dumnezeu îl 

face în viața noastră este mântuirea prin crucea lui 

Hristos. Dumnezeu așteaptă pe cei păcătoși să se întoarcă 

la El. În ultimii doi ani în această lucrare am fost martor 

al multor lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut. Una dintre 

aceste lucrări mărețe a avut loc pe data de 28 aprilie anul 

acesta când trei suflete au încheiat legământ cu Domnul 

în apa botezului. Astfel Împărăția lui Dumnezeu crește 

în Calafat și aștept, lucrând, ca sute și mii să vină la Isus 

din acest oraș. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru 

Calafat. 

Alin Ignat, misionar Holy Fire 
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Proiectul Holy Fire 2018 

Din 2016 depunem eforturi uriașe pentru evanghelizarea 

orașelor din România care nu au încă o biserică 

penticostală. În 2016 am publicat în calendarul de 

rugăciune și în revista noastră că în România există 79 

de orașe numărate fără biserici penticostale, multe din 

acestea neavând deloc creștini evanghelici. Credem, cu 

ajutorul lui Dumnezeu prin credință, căci la finalul 

anului 2018 vor exista doar 69 sau mai puține împreună 

cu 9 biserici deschise și întreținute lunar. Misionari 

sponsorizați lunar, localuri închiriate lunar, proiecte de 

misiune săptămânale, campanii de evanghelizare: toate 

acestea sunt eforturi uriașe pentru gloria lui Dumnezeu! 

Convertirile și alte experiențe miraculoase ne ajută să 

mergem mai departe să învingem orice obstacol, reclama 

rea din partea unora, opoziții ale preoților pe câmpul de 

misiune.  

Ne grăbim cu atenție să câștigăm cât mai multe suflete 

pentru Dumnezeu.  

Duhul Sfânt ne-a vorbit despre anul acesta încă 

din anul trecut. În Statele Unite o profeteasă ne-a spus 

din partea Domnului despre o lucrare pe care Domnul o 

va face pe Valea Prahovei. Apoi, la începutul lui martie 

în Austria, printr-un profet Domnul spunea că anul 

acesta ne va da multe suflete pentru mântuire. Este 

minunat să faci lucrarea împreună cu Duhul Sfânt, care 

să te călăuzeasă în locurile care sunt în atenția Lui. 

 

 

 

Prin călăuzirea Duhului Sfânt am pus pe lista 

noastră de misiune câteva orașe pe care să le cucerim 

pentru Isus. Apoi am vizitat aceste orașe unde am avut 

momente de rugăciune ca Duhul Sfânt să ne arate clar 

dacă are vreun proiect specific pentru acest an. Au fost 

factori decisivi în alegerea lor, dintre care: misionarii 

care să lucreze acolo, un local în zona de centru care să 

fie închiriat pentru biserică. Așa că de pe listă au căzut 

câteva astfel de orașe și unele care nu erau, le-am pus..  

Orașele pentru care ne-am propus, sub călăuzirea 

Duhului Sfânt, să le evanghelizăm și să începem 

plantarea unei biserici sunt: Podul Iloaiei, Negru Vodă, 

Flămânzi, Sinaia, Teiuș. Cu ajutorul lui Dumnezeu deja 

în Podul Iloaiei, Sinaia, Negru Vodă și Flămânzi s-au 

făcut campaniile de evanghelizare și s-a început slujirea 

săptămânală prin misionarii Holy Fire care slujesc în 

fiecare din aceste orașe. 

Pucte de misiune săptămânale Holy Fire 

 

 

Satul Seaca de Câmp - din 2015 

Satul Rasnic - din 2015 

Satul Cernățești - din 2015 

Orașul Calafat - din 2016 

Orașul Târgu Frumos - din 2017 

Orașul Abrud - din 2017 

Orașul Podul Iloaiei - din 2018 

Orașul Negru Vodă - din 2018 

Orașul Sinaia - din 2018 

Orașul Flămânzi - din 2018 

Orașul Teiuș - din 2018 
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Campaniile de evanghelizare 

Holy Fire 2018 

 

                 Podul Iloaiei 

 

 

Primul proiect de misiune din acest an a fost în 

orașul Podul Iloaiei din județul Iași. Aici, în iarnă, ne-am 

rugat ca în ziua în care vom intra în oraș să găsim un 

local în centru pentru închiriere. Dumnezeu ne-a ascultat 

așa cum ne-am rugat. Podul Iloaiei este un oraș 

neevanghelizat. Aproximativ 9.500 de locuitori trăiesc 

departe de adevărul Evangheliei.  

Dumnezeu ne-a ajutat și în luna mai, am închiriat 

un local în centrul orașului și am început slujirea 

săptămânală, prin familia de misionari care slujește 

acolo. În perioada 30 mai–3 iunie am organizat campania 

de evanghelizare la care au participat aproximativ 40 de 

tineri. S-a împărtășit Cuvântul lui Dumnezeu la câteva 

sute de oameni din oraș și totodată au fost distribuite 600 

de Biblii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diavolul ne-a stat împotrivă din prima zi cum am 

venit. Preoții ortodocși și cel catolic au fost foarte furioși 

și deranjați de misiunea noastră și zilnic au agresat verbal 

pe tinerii din echipa noastră, cerându-le să plece și să nu 

mai facă misiune. 

 

 

 

 

Într-una dintre zile un preot a agresat fizic pe doi tineri 

lovindu-i în cap iar pe unul l-a strâns de gât așa încât i-a 

lăsat urme. Au învrăjbit oamenii împotriva noastră, dar 

leam spus că nu vom mai pleca din oraș. În urma acestei 

acțiuni de evanghelizare s-au predat mai multe persoane 

care săptămânal participă la slujbele bisericii. S-a 

început o lucrare frumoasă cu copiii, misionarii noștri 

dându-și toate eforturile pentru această lucrare. 
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În urma incidentului cu preoții, prima duminică la slujba 

bisericii ortodoxe, o femeie din biserică l-a întrebat 

public pe preot de ce i-a agresat pe tineri. Astfel, la 

programul de seară, au venit câțiva ortodocși la 

evanghelizare și au povestit cele întâmplate. Preoții 

ortodocși în fiecare duminică predică în bisericile lor din 

oraș împotriva noastră și duc o campanie de denigrare 

chiar și în liceele publice. Rugați-vă pentru familia Roșu 

care slujesc ca misionari acolo și pentru locuitorii din 

oraș să se convertească cu miile. 

 

                Negru Vodă 

 

 

Negru Vodă este un oraș în județul Cosntanța în care 

locuiesc aproape 5000 de locuitori. Orașul acesta 

figurează cu biserică pe harta bisericilor penticostale din  

România, dar din păcate nu există nici o biserică 

evanghelică. Există câțiva credincioși penticostali care 

merg într-un sat la programe. 

Am fost provocați de pastorul bisericii Speranța 

din Mangalia la începerea unei lucrări de evanghelizare 

și în perioada 6-10 iunie anul acesta am avut campania 

de evanghelizare cu o echipă formată din aproximativ 

30 de tineri. În aceste zile am ajuns cu cuvântul lui 

Dumnezeu la sute de oameni și tot orașul a fost răscolit 

de misiunea noastră. În fiecare seară au participat 

oameni din oraș la programele de evanghelizare, dintre 

care câteva s-au predat lui Dumnezeu. Au fost 

distribuite în jur de 500 de Biblii, la oameni care nu au 

avut-o și nu au citit-o niciodată.

 

 

Preoții din oraș au început cu tot felul de 

intimidări și agresiuni împotriva noastră. În una dintre 

zile un preot s-a oprit în dreptul unui grup de băieți care 

tocmai erau evanghelizați și primiseră câte o biblie și a 

spus echipei noastre: ,,Otravă, dați la oameni otravă!?” 

Cât întuneric, în inima acestui preot și nu numai, să spui 

că Biblia este otravă! Ăsta este întunericul în care 

milioane de oameni zac de generații.  
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Holy Fire a închiriat un local în centrul orașului 

și acolo va funcționa biserica penticostală care tocmai sa 

deschis. Slavă Domnului că oamenii din Negru Vodă vor 

vedea lumina lui Hristos și scumpa Lui mântuire chiar în 

orașul lor. Dar rămâne să fie dus mai departe cuvântul 

Domnului și sute de Biblii pe care dorim să mai dăm 

acelor oameni. 

 

                 Flămânzi 

 

 

Flămânzi este un oraș în județul Botoșani în care locuiesc 

peste 10.000 de oameni și până în clipa de față nu există 

nici un fel de biserică evanghelică. În prima săptămână a 

lunii august cu aproximativ 50 de tineri am evanghelizat 

acest oraș. Este un oraș destul de sărac, dar în cele mai 

multe cazuri sărăcia este o ușă mai larg deschisă pentru 

Evanghelie. În aceste zile am reușit să evanghelizăm de 

la persoană la persoană peste 1000 de oameni și au fost 

distribuite aproximativ 700 de Biblii. Și aici foarte mulți 

oameni nu au avut în viața lor o Biblie în casă. În fiecare 

seară am avut evaghelizare într-un cort unde zeci de 

oameni au ascultat cuvântul. În jur de două zeci din 

aceștia s-au predat Domnului. 

 

După această campanie de evanghelizare am închiriat un 

spațiu și am început slujirea săptămânală, prin 

misionarul pe care îl sponsorizăm. 

 

 

 

                     Sinaia 

 
 

 

În perioada 8-12 august am început proiectul fondării 

bisericii în orașul Sinaia. În această perioadă am avut 

campania de evanghelizare în care au fost implicați 100 

de tineri din toată România și nu numai. În fiecare zi am 

avut evanghelizări de stradă și, prin intermediul tinerilor, 

am ajuns în cele patru zile să evanghelizăm de la 

persoană la persoană peste 2000 de oameni. În această 

perioadă, în oraș au fost foarte mulți turiști români și 
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străini. Cu mult curaj ne-am adresat tuturor și le-am 

mărturisit cu putere Cuvântul lui Dumnezeu. Totodată 

am distribuit în aceste zile 900 de Biblii și majoritatea au 

ajuns la oameni care nu aveau o Biblie în casa lor. A fost 

o adevărată mișcare în acest oraș prin evenimentul care 

l-am creat și intitulat: 

SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

 

LA 100 DE ANI 

 

DE LA MAREA UNIRE. 

 

 

 

 

Alături de echipa noastră au slujit și alte 

personalități precum cântăreața Gabi Lunca și 

acordeonistul Emi Drăgoi, omul politic Mircea Roșca și 

Nicu Moldovan, primarul orașului Beclean. În fiecare 

seară au participat zeci de oameni care au ascultat 

Cuvântul lui Dumnezeu. A fost cea mai mare campanie 

de evanghelizare demarată în acest an. Dumnezeu a 

lucrat cu multă putere, iar din data de 12 august am 

deschis oficial biserica penticostală în acest oraș. Avram 

Trifoi și Sebastian Ilaș slujesc ca misionari în acest oraș. 

În zilele de evanghelizare tinerii au întâlnit o femeie care  

 

 

a citit Biblia de mai multe ori și a ajuns la convingerea 

că trebuie să se boteze și să se pocăiască, dar ea 

mărturisea că nu a găsit biserica care practică aceste 

adevăruri în orașul ei, așa că și-a exprimat bucuria că s-

a deschis o astfel de biserică și în orașul ei. 

Tabăra Holy Fire 2018 

În perioada 24-28 iulie am avut pe agenda noastră tabăra 

de instruire. Această tabără a fost la a doua ediție. Tema 

taberei a fost ,,Secretele evanghelizării cu impact” și au 

fost prezentate patru secrete ale evanghelizării. Frații 

Darius Filimon, Gabi Zăgrean, Dorel Coraș și Florin 

Pop, au avut mesaje în fiecare seară în acestă direcție. În 

timpul zilei au fost seminarii de evanghelizare foarte 

motivaționale pentru lucrarea de evanghelizare. 

 

 

Duhul Sfânt ne-a onorat cu prezența Lui deosebită în 

fiecare din zilele taberei. Au fost botezuri în Duhul Sfânt, 

au fost încurajări și edificare spirituală, echipare 

spirituală pentru câștigarea celor pierduți. Au fost în jur 

de 110 tineri din toată țara și a fost un timp binecuvântat. 
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Mărturiile voluntarilor Holy Fire 

Doamne vreau să ajut femeia care plânge 

De fiecare dată când merg în misiune, Dumnezeu 

îmi oferă noi experiențe. Una dintre acestea a fost în 

orașul Flămânzi din județul Botoșani. În prima seară de 

evanghelizare, în timpul programului am văzut o femeie 

plângând. La final am mers la ea, am îmbrățișat-o, am 

făcut cunoștință cu acea doamnă pe nume Cathy și am 

vorbit cu ea. I-am spus despre dragostea lui Dumnezeu 

și că trebuie să se pocăiască. Mi-a mărturisit că este 

conștientă că trebuie să facă pasul acesta dar vrea să se 

gândească și mâine seară îmi dă răspunsul final. 

Următoarea zi, înainte să mergem la masa de 

prânz m-am întâlnit întâmplător cu doamna Cathy. 

Printre altele, m-a întrebat dacă poate să se despartă de 

soțul ei. Când am întrebat-o de ce, mi-a spus că vrea să 

se pocăiască doar că soțul ei nu e de acord cu decizia ei 

și nu știe ce să facă. Nu am vorbit foarte mult cu ea atunci 

fiindcă trebuia să plecăm dar i-am promis că voi merge 

mai repede la ea în seara aceea pentru că avea dorința să 

vorbim mai mult. După masă când am mers din nou în 

Flămânzi ca să mai vorbim cu oamenii de pe stradă și să 

îi invităm la evanghelizare, eu am mers direct la doamna 

Cathy. Când m-a văzut a venit la mine, m-a imbrătisat și, 

pentru că eram aproape de locul unde se făcea 

evanghelizarea, ne-am luat două scaune și ne-am așezat 

la umbră ca să vorbim. A început să îmi spună că nici ea 

și nici soțul ei nu înțeleg de ce trebuie să se mai boteze 

încă o dată dacă au fost botezați când erau mici. I-am 

explicat de ce și i-am citit din Biblie. Am vorbit 

aproximativ o oră și jumătate cu ea și i-am răspuns la 

întrebările pe care le avea, dându-i argumente din Biblie. 

La un moment dat a început să îmi spună că are 

o verișoară pe care o urăște. Nu știam să îi dau nici o 

referință biblică dar m-am rugat în gândul meu ca 

Dumnezeu să mă ajute. Aveam Biblia deschisă pe 

genunchi și, cum a bătut, vântul s-au dat câteva pagini 

iar când m-am uitat Biblia era deschisă la 1 Ioan 4:20 

“Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” şi urăște 

pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubește pe 

fratele său pe care-l vede cum poate să iubească pe 

Dumnezeu, pe care nu-L vede?”. Când i-am citit acest 

verset a rămas uimită și a spus că nu știa că scrie așa ceva 
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în Biblie. M-a întrebat cum ar trebui să se comporte cu 

verișoara ei. Am vorbit mult cu ea. La final a spus că ar 

vrea să fie un preș la picioarele lui Isus. I-am spus că mai 

mult decât un preș trebuie să fie o trâmbiță pentru 

Dumnezeu în Flămânzi. I-am spus că se va deschide o 

biserica penticostală în Flămânzi și, cu zâmbetul pe buze, 

a spus că ea vrea să fie cea care face curățenie acolo și 

că vrea să ajute cu tot ce este nevoie. Dumnezeu a atins 

inima acestei femei cu putere și în doar câteva zile a 

convins-o de dragostea Lui ajutând-o să ia decizia de a-

L urma pe El și de a se boteza în numele Lui. Doamne, 

îți mulțumesc! 

Lidia Magda, voluntar Holy Fire 

Holy Fire m-a motivat profund la 

misiune 

Voi scrie și eu câteva cuvinte despre ce înseamnă 

pentru mine misiunea Holy Fire. De vreo câțiva ani, am 

avut în inimă să stau de vorbă cu toți oamenii cu care mă 

întâlnesc. Apoi mi-am zis că trebuie să fac mai mult 

decât să doresc. Într-o zi, am aflat că într-un oraș de lângă 

orașul meu, vine o echipă de misionari Holy Fire. Până 

atunci nu mai auzisem niciodată de ei. Am fost la seara 

de evanghelizare și, la sfârșit, am stat puțin de vorbă cu 

Revista Holy 13 Fire 2018 câțiva voluntari și mi-au spus 

să vin și eu în misiune. Eu am spus pe moment că voi 

veni. A trecut un an și eu tot nu am mers, dar gândul că 

trebuie să merg mă urmărea. Așa că am făcut pasul și 

prima misiune în care am mers a fost în 2017 la Piatra 

Neamț .  

 

Vă pot marturisi că as renunța la orice tabără, 

întâlnire de tineret sau alte întâlniri în favoarea misiunii. 

Misiunea pentru mine înseamnă mult, enorm de mult. 

Am avut ocazia să vorbesc cu o mulțime de oameni, să 

mă rog pentru ei. Anul trecut când am fost, sincer, nu mă 

simțeam pregătită să vorbesc cu oamenii pe stradă chiar 

dacă mai vorbisem înainte. Dar știu că atunci când 

Dumnezeu vrea să te trimită în misiune, știu că Duhul 

Lui este acolo cu noi. Am simțit cum Duhul lui 

Dumnezeu vorbește prin mine oamenilor. Am fost și eu 

mirată cum de am spus anumite lucruri unor oameni. Da, 

știu că El lucrează atât de frumos prin noi. Au fost 

oameni atinși de Duhul, am văzut oameni care au plâns, 

care ne spuneau trecutul și tot ce îi apăsa în conștiință, 

ne spuneau că nu cred că ar mai putea fi iertați, că 

Dumnezeu nu îi mai iubește, că viața lor nu mai are nici 

un rost dar cât am reușit să stăm de vorbă cu ei, 

Dumnezeu le-a mișcat inima. Cred că oamenii aceia au 

fost atinși. Chiar dacă încă nu merg la o biserică, cred din 

toată inima mea că într-o zi vor fi schimbați total și vor 

căuta și o biserică adevărată la care vor merge. Au fost 

oameni care cunoșteau Biblia atât de bine, dar nu 

cunoșteau pe Autorul ei. Chiar anul trecut am vorbit cu 

un om al străzii și ne-a spus o mulțime de versete din 

Biblie, dar nu aflase ce înseamnă să ai o relație cu 

Dumnezeu. Anul acesta am avut curajul să mă rog pentru 

oameni, anul trecut nu am avut curajul acesta.  

Am stat de vorbă cu o femeie care ne spunea că a 

făcut o mulțime de avorturi și că ea nu mai poate fi iertată 

dar am vorbit cu ea și ne-am rugat și cred că a simțit 

iertarea. Am stat de vorbă cu foarte mulți tineri care erau 

foarte curioși să le spunem despre Isus. E frumos să vezi  
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tineri din ziua de azi interesați de Isus, când foarte mulți 

nu vor să audă de așa ceva. Au fost oameni care pur și 

simplu ne opreau pe stradă și ne cereau Biblii. Știau de 

zilele trecute că avem cu noi biblii și vedeam foamea lor 

spirituală. Am stat de vorbă și cu o femeie care mi-a 

povestit multe experiențe din viața ei cu Dumnezeu. Ne-

a apreciat pentru că niște tineri au avut curajul să vină să 

vorbească cu oamenii din orașul lor despre vestea cea 

bună. Dar am întâlnit și oameni care ne-au respins, care 

ne puneau tot felul de întrebări capcane, dar cu siguranță 

Dumnezeu îi va atinge cumva și pe ei. 

Iubesc să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu. 

Vă încurajez să vă rugați în continuare ca oamenii cu 

care am vorbit să fie transformați. Să nu mai aibă liniște 

până nu se vor întoarce la Dumnezeu. Misiunea mi-a 

schimbat viața, mi-a schimbat felul de a trăi. Când mă 

îndreptam spre casă după campania de evanghelizare, în 

tren fiind, în compartiment cu mine erau două persoane 

la care le-am predicat și le-am oferit cartea: Ce trebuie să 

fac ca să fiu mântuit. Pasiune pentru oameni trebuie să 

avem zilnic, în orice împrejurare. Misiunile Holy Fire au 

un impact profund în viața mea, aici am tineri deosebiți, 

de un caracter înalt. Misiunea Holy Fire înseamnă o 

apropiere mai multă de Dumnezeu, dar și o apropiere față 

de oameni.  

Marinescu Adreea-Rebeca, voluntar Holy Fire 

 

 

 

 

Un om schimbat în câteva minute 

Am cerut Domnului experiențe cu El, experiențe 

care să îmi arate ce înseamnă sa fii un om care umblă cu 

El. Așa că am avut zile de post și rugăciune ca Domnul 

să se folosească de mine într-un mod cât mai minunat și 

cât mai măreț.  

Eram pe stradă în una din zilele intense de 

misiune din Flămânzi și am rugat pe Dumnzeu înainte să 

ajung în oraș să își arate puterea, și să mă călăuzească 

spre oameni pe care îi are în planul Lui de mântuire. În 

parc, a trecut un bărbat în vârstă de 40 de ani și s-a uitat 

așa de urât la mine și la colega mea și a venit spre noi 

spunându-ne să plecăm de acolo și să îi lăsăm în pace. 

Eu nu am apucat să spun nici un cuvânt către el dar era 

foarte revoltat, nici nu știa de ce eram acolo a văzut doar 

mesajul de pe tricou: ,,Isus te iubește” și a fost așa 

revolat, dar apoi a plecat. M-am pus pe o bancă și am 

rămas foarte dezamagită de cele întâmplate. Peste 30 de 

minute omul s-a reîntors și mi-a zis cu lacrimi în ochi: 

,,Tu știi cum pot fi eliberat de viciile mele? De țigări, 

alcool? Dar de viața pe care o duc? Nevasta m-a lăsat”! 

Am rămas singur, fără speranță, am banii dar banii nu mă 

ajută cu nimic” Când l-am văzut povestindu-mi toate 

durerile și necazurile, am știut că Dumnezeu e cu mine 

în momentele acelea și că mă va călăuzi. I-am vorbit de 

eliberare, salvare, vindecare, o viață nouă, toate prin 

Hristos. Ne-am rugat în stradă pentru El, i-am oferit 

Biblia și o carte care să îl ajute să îi întărească credința. 

La final a zis să îi spun cât îl costă tot ce am făcut pentru 

el, a scos portofelul și a spus: ,,Cât îți pot oferi pentru 

ceea ce ai făcut pentru ceea ce ai facut pentru mine?” 
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Am spus că Hristos a plătit deja, așa că nu mai trebuia să 

plătească nimic, ci doar să împlinească ceea ce stă scris 

în Carte! Ne-a mulțumit și printr-o îmbrățișare plină de 

bunătate și speranță, ne-am despărțit.  

Rahela Cristurean , voluntar Holy Fire 

Și fotografii misiunii au experiențe 

Am ajuns la Sinaia, iar misiunea mea a fost să fac poze 

și să filmez desfășurarea campaniei. Din acest motiv nu 

am fost parte din nici unul dintre grupurile create, ele 

acoperau toate zonele din oraș și eu mă mișcam de la o 

echipă la alta, pentru a-mi face bine misiunea. Dar într-

una din zile, dupa ce am avut micul dejun, am început să 

ne bucurăm în Duhul Sfânt prin cântare și rugăciune cu 

toată echipa. Aveam părtășia pe care în fiecare dimineată 

o avem. În acea dimineață a fost ceva mai special pentru 

mine. Eram cu toată echipa în restaurantul care îl aveam 

închiriat și după timpul de închinare una dintre 

ospătarele care ne servea la masă m-a chemat lângă ea. 

Era foarte hotărâtă să mă abordeze și m-a întrebat: ,,Ce 

vă rugați voi acolo?" În timp ce am început să îi spun au 

venit și restul de angajate la discuție. Era nedumerită de 

ce durează așa de mult rugăciunea și ce îi spunem lui 

Dumnezeu cu ochii închiși când la ei la biserică 

rugăciunile sunt citite 

Domnul a făcut să nu vină nici un alt client la 

restaurant o bună bucată de timp cât am mărturisit 

cuvântul lui Dumnezeu. Cele trei au început să îmi pună 

o mulțime de întrebări, iar eu le-am răspuns. Subiectele 

tratate au fost: tutunul, băutura, relația extraconjugală, 

căsătoria, divorțul, toate din perspectiva biblică. Una  

dintre ele a deschis un subiect care o măcina, boala 

copilului ei de 5 ani. Copilul nu poate umbla și nu poate 

vorbi.  

Vorbea cu durerea unei mame. Duhul lui 

Dumnezeu ma călăuzit să o întreb dacă a avut vreo rudă 

vrăjitoare? Ea a recunoscut că a fost la vrăjitoare și 

Dumnezeu mi-a arătat că aici exista o rădăcină a bolii 

fiului ei. Ea era supărată pe Dumnezeu pentru boala 

fiului ei. I-am spus că nu Dumnezeu este vinovat pentru 

asta, ci ea pentru că a lăsat o ușă larg deschisă diavolului 

prin care s-a intrat în familia ei. M-am rugat pentru ea și 

am încurajat-o să aducă copilul la întâlnirea noastră să ne 

rugăm pentru el, dar nu a făcut-o. 

Ruben Aronică, voluntar fotograf Holy Fire 

Doar când te abandonezi în mâna Lui te 

poate folosi 

Pace! Vreau să  vă împărtășesc una dintre 

experiențele pe care le-am avut în campaniile de 

misiune Holy Fire.  Atunci când realizăm cât de 

slabi suntem, atunci vedem cât de mare este 

Dumnezeu. Am experimentat în campania de 

misiune de anul acesta în Botoșani când după o 

săptămână de tabără de rugăciune cu Holy Fire, 

în prima zi de misiune la timpul de rugăciune mă 

gândeam că voi ieși pe stradă și le voi predica 

oamenilor așa cum nu am mai făcut-o până 

acum... Dar a fost total invers, am avut o stare 

foarte proastă și nu am putut face mare lucru. 

Oamenii erau respingători cu mine . 
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A doua zi, tot la timpul de rugăciune am 

crezut că voi fi din nou slab, dar de data asta m -

am pus la picioarele lui Isus și I-am spus că prin 

puterea mea nu pot face nimic, eu nu am nimic 

bun în mine, am cerut ca puterea Duhului Sfânt 

să vină peste mine și am ieșit pe stradă. Acolo am 

avut niște experiențe extraordinare. Oamenii 

cărora le predicam începeau instantaneu să 

plângă, oamenii înțelegeau că Dumnezeu îi 

iubește și îmi cereau Biblia ca să o citească. În 

acea dimineață, până la ora 13 am dat 

aproximativ 35 de Biblii. Cu o zi în urmă nu am 

găsit în toată ziua 35 de oameni la care să le 

vorbesc.  M-am rugat pentru oameni pe stradă, 

am condus oameni în rugăciunea păcătosului, 

oameni care voiau să renunțe la viața lor 

păcătoasă și să-L urmeze pe Isus. M-am bucurat 

până la lacrimi când am văzut cum Duhul Sfânt 

era cu mine. De ce? Când sunt slab, atunci sunt 

tare. Încredeți-vă numai în Dumnezeu și să nu 

cumva să credeți că puteți face ceva prin puterea 

voastră, veți fi foarte dezamăgiți de ce va ieși.  

2 Corinteni 12:9 Și El mi-a zis: „Harul Meu îţi 

este de ajuns, căci  puterea Mea în slăbiciune este 

făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai 

bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea 

lui Hristos să  rămână în mine.  

Vă îndemn pe toți cei care cit iți să vă 

interesați de viitoarele campanii de misiune cu 

Holy Fire și să faceți tot posibilul să ajungeți și 

voi. Sunt experiențe pe care nu le poți exprima în  

 

cuvinte, experiențe care te marchează când vezi 

cum Duhul Sfânt lucrează.  

Daniel Belciug-voluntar 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 familiilor 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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Materiale Holy Fire 
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Donează și tu 

 

SUPORTUL TĂU FINANCIAR FACE CA EVANGHELIA SĂ AJUNGĂ ÎNTOATĂ LUMEA. 

DOAR SEMĂNÂND VEI PUTEA CULEGE, CU CÂT VEISEMĂNA MAI MULT CU ATÂT 

VEI CULEGE MAI MULT! DUPĂ CUMSPORIŢI ÎN TOATE LUCRURILE: ÎN CREDINŢĂ, 

ÎN CUVÂNT, ÎNCUNOŞTINŢĂ, ÎN ORICE RÂVNĂ, ŞI ÎN DRAGOSTEA VOASTRĂ 

PENTRUNOI, CĂUTAŢI SĂ SPORIŢI ŞI ÎN ACEASTĂ BINEFACERE. 

2 CORINTENI 8:7 
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Sediu Holy Fire Romania 

Oraș Beclean, Str. Bela Bartok 2/A, Bistrița Năsăsud, Romania 

Telefon: +40(742) 329 175 /  

+40(754) 542 197 

Website: www.holyfire.ro 

E-mail: contact@holyfire.ro / florinpop@holyfire.ro  

 

Sediu Holy Fire Statele Unite 

8863 Greenback Lane, Unit 285 

Orangevale, California 95662 

Phone: +1(915) 770-6434 

(347) 385 2766 

http://www.holyfire.ro/
mailto:contact@holyfire.ro
mailto:florinpop@holyfire.ro

