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HARTA ORAȘELOR DIN ROMÂNIA 
FĂRĂ BISERICI  EVANGHELICE 2020



 
În toamna anului 2018 printr-o profeție legată de proiectele de evanghelizare Holy Fire, Duhul
Sfânt ne-a spus că ,,ogorul trebuie desțelenit”. Mai întâi ca să ari, desțelenești ogorul, adică
tai tufele, spinii, culegi pietrele și cureți aria de posibile deșeuri, după care te pregătești de
arat. Am înțeles clar că înaine de orice misiune trebuie o pregătire specială a zonei care
dorim să o câștigăm pentru Hristos, prin post și rugăciune. De aceea dorim să vă invităm să
ne ajutați în această pregătire a zonelor pe care dorim să le câștigăm pentru Domnul. 

HOLY FIRE 2019 
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RUGĂCIUNEA ȘI POSTUL 

PENTRU EVANGHELIZARE

În mod concret vă invităm să semnați acest angajament de rugăciune și să tratați
această provocare cu multă responsabilitate. Încurajăm fiecare credincios să
complecteze acest angajament și săptămânal să ofere o zi de post și câteva zeci de
minute în rugăciune pentru un oraș. Spunem aceste lucruri deoarece credem în
puterea transformatoare a postului și rugăciunii. Cei care aveți posibilitatea vă
îndemnăm să faceți și o vizită în orașul respectiv pentru turul de rugăciune.



Numele orașului:
Perioada de rugăciune: 

Perioada când intenționezi să vizitezi orașul pentru turul de
rugăciune:

Ziua specială de post:  

Ora la care te vei ruga:

Te vei alătura sau vei creea un grup de rugăciune?

Motive de rugăciune:

1. Fărâmițarea unui pământ nedesțelenit 
Ieremia 4:3: Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din
Ierusalim: "Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini!
 

2. Sămânța Cuvântului să cadă în pământ fertil
Matei 13: 8: O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod: un grăunte a
dat o sută, altul, șaizeci, și altul, treizeci.
 

3. Sămânța să crească
1 Corinteni 3:6: Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să
crească.

 

4. Echipă de slujire misionară pentru oraș
Fapte 28:30, 31: Pavel a ramas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu
chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia Împărăția lui
Dumnezeu și învăța pe oameni, cu toată îndrăzneala și fără nici-o piedică,

cele privitoare la Domnul Isus Hristos.

 

Informații personale ale partenerului de rugăciune
Numele:

Contact:
Semnătura: 

 

Dacă te angajezi la o astfel de lucrare, te rugăm să intrii pe site-ul
nostru www.holyfire.ro la secțiunea Adoptă un oraș și înregistrează-tă ca
astfel să putem avea evidența clară că cineva mijlocește pentru orașul
respectiv.

HOLY FIRE 2019 

ANGAJAMENTUL DE RUGĂCIUNE
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Valea Prahovei este o zonă foarte frumoasă și foarte vizitată
de turiști. Ea formează limita între Subcarpații
Getici și Subcarpații Curburii și cuprinde orașele: Predeal,
Azuga, Bușteni, Sinaia, Breaza, Comarnic și Câmpina. Toate
aceste orașe sunt așezate pe o distanță de 50 km. 
 
Din punct de vedere spiritual zona este foarte săracă,
deoarece sunt foarte puțini creștini evanghelici și puține
biserici. De exemplu în orașele Predeal, Azuga și Comarnic nu
existau deloc biserici evanghelice. 
 
În luna decembrie 2017 am primit printr-o profeție în Statele
Unite că Dumnezeu are în proiect orașele de pe Valea
Prahovei. Domnul ne-a asigurat că lucrarea pe care dorim să
o începem este sub privirile Lui și chiar dacă vor exista
greutăți, El va veghea ca să fie depășite. Tot în profeție
Domnul ne-a spus că ne arată o lucrare de eliberare a unui
suflet în foarte scurtă vreme ca un semn că lucrarea de pe
Valea Prahovei va începe. Profeția a fost rostită marți și
duminică lucrarea de eliberare a acelui suflet s-a împlinit. Am
rămas uimit de modul în care Dumnezeu a lucrat.

HOLY FIRE 2019 

NEVOIA DE EVANGHELIZARE
 ÎN VALEA PRAHOVEI
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HOLY FIRE 2019 

S I N A I A

În luna februarie 2018 am decis să mergem pe Valea Prahovei și să vedem din
care oraș trebuie să începem slujirea. Prin mai multe semne miraculoase ni s-a
arătat orașul Sinaia și în august deja am început acest proiect. Proiectul început
în Sinaia s-a desfășurat pe bază de voluntariat până în luna iulie 2019. În iulie
fratele Ruben Aronică unul dintre voluntarii Holy Fire a primit îndemnul să se
dedice în slujirea misionară cu normă întreagă în lucrarea de la Sinaia.  În urma
interviului el a fost acceptat de bordul Holy Fire, dar urma ca să mai treacă o
probă și anume cea financiară. I-am spus că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu
să ne dea toate resursele financiare pentru angajarea lui.
 Următoarea zi am prezentat proiectul doar pentru 5 minute unui vechi cunoscut și în timp ce vorbeam cu el, mi-a spus că va
sponsoriza lucrarea cu suma de bani pe care i-am spus-o timp de un an de zile. A doua zi el a trimis toți banii pe un an în
conturile misiunii. La o zi după această experiență fratele Ruben mi-a spus că o familie pe care o cunoaște foarte bine îl va ajuta
cu o sumă de bani lunar pentru un an. Astfel fratele Ruben a primit pentru lucrare salariu complet, suma pentru care el se ruga.
Momentan ne bucurăm enorm de mult de ceea ce Dumnezeu lucrează la Sinaia de când s-a deschis proiectul. Localul pe care îl
avem este vizitat în fiecare săptămână de zeci de oameni. Sunt prieteni care deja vin regulat la biserică și sunt credincioși din
oraș care frecventează biserica și nu mai sunt nevoiți să meargă în alte localități la biserică. Pentru că Sinaia este un oraș turistic
sunt credincioși din diferite zone ale lumii care participă la programe.
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HOLY FIRE 2019 

P R E D E A L

Pe lista noastră de evanghelizare încă din anul 2018 a fost orașul Predeal, un oraș cu o populație de
aproximativ 4500 de locuitori. În acest oraș nu a existat nici o biserică evanghelică și prin urmare am dorit să
deschidem una.
 
În data de 13 februarie 2019 aproximativ 40 de tineri au participat la ziua de post și rugăciune pe care am
dedicat-o special pentru Predeal. Specific i-am cerut lui Dumnezeu să ne dea un misionar ca să putem
începe acest proiect. În mod supranatural în după masa acelei zile fratele Georgică Grădinariu din Ineu, Arad
ne-a contactat și ne-a spus că Dumnezeu i-a vorbit să se mute împreună cu soția la Predeal pentru proiectul
fondării unei biserici. După interviul pe care l-am avut, am decis să începem acest proiect.

În perioada 23-26 Mai a acestui an am organizat prima campanie de evanghelizare pe 2019 în Predeal. Cu
ajutorul lui Dumnezeu echipa de misiune a reușit să ajungă cu Evanghelia la aproximativ 8% din populația
orașului. Totodată au fost distribuite 150 de Biblii și ne bucurăm mult de lucrul acesta. În cele trei seri de
evanghelizare aproximativ 30 de oameni au venit la programul de seară. După acele zile de evanghelizare s-
a început slujirea săptămânală într-un local pe care l-am închiriat. Suntem nespuși de bucuroși că deja sunt
oameni care vin regulat la programe. Credem din toată inima că Dumnezeu va lucra cu putere în acest oraș
și mulți oameni se vor întoarce la credință. 5



TABĂRA  DE
EVAGHELIZARE
HOLY  FIRE
2019

În perioada 28 iulie-2 august a avut loc tabăra de evanghelizare Holy Fire 2019. În această tabără au fost
100 de tineri din toată România și nu numai și a avut ca scop pregătirea pentru evanghelizare. Dorim să vă
împărtășim că am avut parte de puterea lui Dumnezeu într-un mod vizibil. În fiecare seară Duhul Sfânt s-a
revărsat peste noi și au fost rugăciuni prin care harul s-a revărsat. Două zeci de tineri au experimentat
botezul Duhului Sfânt însoțit de vorbirea în limbi, apoi au fost persoane eliberate de oprimarea celui rău și
câțiva dintre participanți au fost vindecați în mod miraculos. Dumnezeu a vorbit specific prin mesajele biblice
și seminariile care au avut loc, dar și prin darurile profetice manifestate. Această tabără a fost un eveniment
cu o mare încărcătură spirituală. Suntem extrem de bucuroși de ceea ce a făcut Dumnezeu între noi. Credem
din toată inima că Dumnezeu pregătește o oștire puternică cu care va căștiga mari bătălii spirituale în
generația noastră și milioane de suflete vor fi câștigate pentru Hristos!

EVANGHELIZAREA CU IMPACT
6
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EXPERIENȚELE VOLUNTARIILOR 

ÎN CAMPANIILE DE EVANGHELIZARE 2019

Mă numesc Bianca și am participat pentru prima dată într-o campanie de

evanghelizare Holy Fire, în Predeal. Dumnezeu a lucrat în mod miraculos în aceste

zile de misiune. Am început prima zi plină de entuziasm, știind că ceea ce făcem este

spre slava Domnului. Împreună cu echipa am dus vestea bună pentru prima dată în

orașul Predeal. După o zi de sondaje și interacțiuni cu oamenii seara la

evanghelizare au venit doar   două persoane. Lucrul acesta, în prima fază, ne-a

descurajat puțin.
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Urmatoarea zi, am

pornit iar, știind că

indiferent de rezultatul

din seara anterioară,

Dumnezeu este la lucru.

Printre oamenii cu care

am interacționat, am

întânlit două doamne,

care stăteau la discuții și

le-am oferim o invitație

la evanghelizare.



Am început să vorbim cu ele

și să le spunem despre

dragostea lui Dumnezeu. Le-

am oferit câte o biblie și

înainte să plecăm le-am

întrebat dacă ne permit să ne

rugăm pentru ele. Am simțit

cum Dumnezeu cercetează

inimile lor, iar când am

terminat rugăciunea, ochii

lor erau plini de lacrimi.
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Le-am îmbrățișat cu dragoste și ne-au promis că vor veni la programul de evanghelizare.
S-au ținut de cuvânt și seara au fost prezente. Sunt convinsă că sămânța semănată, va
aduce rod după cum spune cuvântul în Isaia 55:11 ,,Cuvântul Meu care iese din gura Mea
nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele."

 

Bianca voluntară Holy Fire



Am întâlnit 3 domni trecuți de vârsta mijlocie care stăteau

pe terasă la un ‘șpriț’. Prima oară când i-am abordat,

împreună cu colega mea Denisa nu ne-au primit cu brațele

deschise, unul din ei spunând că nu îl interesează de

absolut nici o religie ,,ținând cu dinții” de ortodoxia în care

s-a născut.  “Ortodox m-am născut, ortodox mor” spuse

dânsul. Trebuie să recunosc la prima vedere eram sigur că

ne îndreptăm spre eșec. Dar Dumnezeu avea alte planuri și

alte gânduri cu acei oameni decât credeam eu sau chiar și

ei (Isaia 55:8). 

 

După ce le-am adresat cele 3 întrebări am început să le vorbim
despre Dumnezeu și încetul cu încetul tensiunea a început să
scadă. Asta bineînțeles după ce au înțeles că scopul nostru nu
era convertirea lor la religia noastră ci mai degrabă converitirea
lor la Dumnezeu. I-am asigurat de asemenea că nu avem nici o

legatură cu alegerile parlamentare.  În timp ce vorbeam doi dintre
ei au făcut o anume aluzie cum că cel de-al treilea domn ar fi de
altă religie, simțeam că este o oaie rătăcită și că Dumnezeu ne-a
trimis special acolo și cei doi ne îndemnau să vorbim cu el întâi.

Domnul despre care vorbeau când m-a văzut cu Biblia în mână a
început să îi curgă multe lacrimi și ne-a cerut permisiunea să se
uite în ea. I-am dăruit tot pachetul HolyFire, cărticica: ”Ce trebuie

să fac ca să fiu mantuit”, Biblia si două Cd-uri. 10



Când am văzut cum Duhul lui Dumnezeu îl

cercetează pe acest om, am profitat de acel timp

prețios și i-am vorbit despre dragostea lui

Dumnezeu preț de câteva minute. Apoi s-a ridicat și

rușinat de starea lui emoțională, a plecat. Rămași

cu ceilalți doi bărbați, cel care se declara un ortodox

devotat, am primit îndemul Duhului să mă rog

specific pentru el. L-am întrebat: ,,Ați dori să ne

rugăm pentru dumneavoastră și el a răspuns

afirmativ”. Ne-a spus să ne rugăm pentru fratele lui

care este în spital pe moarte. La finalul rugăciuni

era deja schimbat, vedeam un om plângând în fața

puterii lui Dumnezeu. Ne-a promis că va veni la

program, scuzându-se că a băut azi și nu va reuși să

ajungă. Știu căci Dumnezeu a lucrat și în inima

acelor oameni și a fost pus cuvântul lui Dumnezeu.    

2 Corinteni 6:2 ,,Iată că acum este vremea potrivită;

iată că acum este ziua mântuirii.”

 
Sergiu și Denisa, voluntari Holy Fire
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Experiența pe care am avut-o în Predeal m-a

marcat foarte tare. Eram duminica după-masă în

jurul orei 16:00, când ne-am adunat 5 tineri jos în

sala de mese a pensiunii unde eram cazați și în timp

ce noi povesteam, a venit un bărbat mai în vârstă

de la o masă unde mai erau încă 2 oameni și ne-a

rugat dacă putem să cântăm o cântare despre Isus.

Aceștia ne ascultaseră în gară cu o zi în urmă și au

venit să ne caute, doreau ceva mai mult și chiar ne-

au mărturisit aceasta. Noi, marcați de dorința

lui, ne-am mobilizat și am cântat câteva cântări

lângă masa lor. S-au bucurat

enorm și ne-au mulțumit, după aceasta colegii mei

au plecat. 

 

Eu am rămas și am mers la masa acelor domni și

am început să le vorbesc despre Isus. În timp ce

vorbeam Duhul Sfânt i-a mișcat așa de puternic

încât plângând mi-au mărturisit că nu au mai auzit

așa ceva la biserica la care ei mergeau. Unul dintre

ei s-a ridicat de pe scaun și mi-a cerut să mă opresc

puțin, timp în care s-a dus la televizor și l-a oprit ca

să poată asculta cu

atenție cuvântul lui Dumnezeu. 
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La final le-am oferit câte o biblie și când au

luat-o în mână toți au plâns. Au scos bani să mi-

o plătească, dar le-am spus că

este gratis și au fost uimiți și mișcați de acest

gest.

 

Unul din ei care a fost cel mai cercetat, plângând

a mărturisit că

niciodată nu a avut o astfel de fericire. El a auzit

cuvântul lui Dumnezeu și a

fost profund marcat de faptul că i-am spus că

Dumnezeu îl primește în dar prin

jertfa lui Hristos. El a cerut încă o biblie pentru

fata lui care locuia în

America. Eu personal am fost așa marcat de

modul cum Dumnezeu a lucrat și nu am

putut decât să-I mulțumesc și să-I dau slavă Lui,

El chiar le-a atins inimile

celor trei bărbați.

 

Beni Szasz voluntar Holy Fire
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SLUJIREA DIN ORAȘUL TEIUȘ
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În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce v-ați rugat pentru lucrarea din Teiuș și să vă

spun că, orice rezultat care este vizibil, este în mare parte datorită rugăciunilor. În cele ce urmează

doresc a vă împărtăși câteva experiențe pe care Dumnezeu le-a făcut pentru a ne arăta ce înseamnă să

mergi prin credință în numele Domnului în slujire. 

În slujirea pe care o am la Holy Fire de doar

câteva luni am văzut că resursele financiare

Dumnezeu le-a trimis la timp și astfel toate

campaniile de evanghelizare din acest an s-au

putut realiza cu succes. Am fost pe deplin

încredințat că Dumnezeu va purta de grijă în cele

mai mici detalii.

Împreună cu un grup de tineri voluntari la Holy

Fire, am reușit să ajungem cu mesajul evangheliei

la peste o treime din locuitorii orașului Teiuș în

timpul campaniei de evanghelizare din luna

august. Sub soarele dogoritor al zilelor de vară,

oamenii mișcați de Duhul Sfânt, veneau într-un

număr destul de frumos pe terenul din centrul

orașului unde s-a ținut evanghelizarea. 

La geamuri, în parc, pe fiecare străduțe alăturalnice, erau oameni care ascultau mesajul

cuvântului fără a avea curajul să vină în mijlocul nostru.
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Dar ne-am bucurat că am

văzut modul în care Duhul

Sfânt îi cerceta.  De aceea

vă invit să rămâneți

împreună cu noi, în

rugăciune pentru lucrarea

din Teiuș. 

Ne dorim din toată inima să

fie eficienți în acest oraș și

să vedem puterea Domnului

transformând vieți. Alături

de mijlocitori, sponsorii și

voluntarii sunt o mare

încurajare pentru noi. Ne

bucurăm nespus de mult că

biserica Sfânta Treime din

care provenim, din Londra

ne susține în acest proiect.



PODUL ILOAIEI 1 AN DE MISIUNE

A trecut deja primul an de activitate misionară în orașul

Podul Iloaiei și sunt plin de binecuvântări și bucurii pentru

biserica care am deschis-o, în primul rând datorită harului

de a exista în acest oraș o biserică adevărată și în al doilea

rând pentru oportunitatea de a putea vesti Evanghelia

multor oameni și copii care sunt lipsiți de orice obiectiv și

nădejde a vieții. În mod special am început o lucrare

constantî cu copiii prin lecții biblice și cursuri de chitară,

iar acest proiect a adus în biserică mulți necredincioși

doritori să înțeleagă de ce vin așa mulți copii la noi la

biserică. Prin intermediul acestor activități și a serbărilor

realizate cu diferite ocazii am putut predica Evanghelia și

purta discuții individuale cu mulți dintre ei.

Cu echipa de tineri și câțiva frați am organizat pe tot parcursul anului diverse proiecte de evanghelizare în aer

liber, care au adus multe rezultate de care suntem foarte bucuroși. Pentru ca aceste activități să poată fi realizate

am luat legătură cu autoritățile orașului cu care de asemenea am început să legăm relații frumoase și am putut

discuta despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. Desigur, toate acestea nu s-au făcut ușor deoarece a existat o

împotrivire din partea bisericilor ortodoxe și catolice, dar Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să aplanăm orice

conflict și chiar să ni-i apropiem așa cum ne cere Scriptura.  În iarnă am vizitat mai multe familii ce nu se puteau

deplasa spre biserică datorită frigului sau a unor probleme de sănătate și am avut multe momente frumoase de

părtășie împreună cu ei, această perioadă fiind hotărâtă pentru a vizita orice suflet cu care am intrat în contact.

Tot atunci am păstrat legătura mai de aproape cu gazda noastră, proprietarul localului unde suntem în chirie, a

cărui soție era foarte bolnavă, în spital. 19
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 Cu această ocazie i-am vorbit multe de Dumnezeu și ne-am

rugat împreună cu el pentru soția lui în nenumărate rânduri

ca apoi ea să capete vindecare în mod miraculos.  Ne-am

bucurat cu toții și ne rugăm în continuare pentru

convertirea acestei familii. În primăvară am organizat un

timp de întâlnire cu femeile din Podul Iloaie, moment frumos

de părtășie și vestire a Cuvântului. Femeile ce au participat

erau atât din biserica locală cât și femei ce nu și-au predat

viața în mâna Domnului Isus și toate au avut multe întrebări

cu privire la cum ar trebui să se raporteze la familie sau

societate ca și femei creștine. Dintre  femeile ce nu

cunoșteau pe Hristos și unele ce nu știau mai nimic din

Scriptură, au rămas marcate de frumusețea Cuvântul lui

Dumnezeu.

Luna iunie 2019 a fost dedicată lucrării cu copiii fiind sfârșit de an școlar, am organizat câteva zile de

evanghelizare pentru ei și am avut la acele întâlniri peste 60 de copii împreună cu părinți și au ascultat cu toții

cuvântul Domnului. Tot în această perioadă am finalizat primul nivel de cursuri de chitară, încheiat cu un mini

concert, la care, din nou am avut invitați precum și un concurs biblic pentru cei ce fuseseră la lecții. Cu această

ocazie din nou am vestit Evanghelia participanților.  În perioada verii am organizat prima tabără pentru acești

copii, o tabără care a adus pentru copii multe binecuvântări. Copilașii au fost copleșiți de fericirea de a călători și

dacă la început au fost un pic rezervați, speriați de nou, totuși au binecuvântat pe Domnul cu toată inima și s-au

deschis pentru a-L primi pe El și a se închina împreună cu noi.   Zilele de evanghelizare din luna august ne-au

adus din nou multe bucurii deoarece Scriptura a fost predicată și oamenii au fost cercetați.  Anul acesta am văzut

binecuvântările lui Dumnezeu, vindecările Lui, eliberările și  mângâierile aduse prin Duhul Sfânt, am semănat

Cuvântul cu orice ocazie și am  căutat să folosim orice oportunitate în predicarea cuvântului. Ne rugăm ca

Dumnezeu să facă să crească tot ce s-a semănat în acest an și în anul care urmează să ne bucurăm de mult rod.



GRUPUL DE

RUGĂCIUNE DE LA ORA 3

În tabăra Holy Fire din această vară la unul din seminariile biblice am fost provocați să

semnăm un angajament de rugăciune pentru un misionar și pentru un oraș neevanghelizat.

Pentru că câțiva tineri s-au angajat să mă susțină pe mine în rugăciune săptămânal am decis

să formez un grup restrâns pe WhatsApp care chiar dacă nu cuprindea toate persoanele care

se rugau pentru mine și lucrarea Teiuș, a devenit util.  Am simțit să le spun tinerilor care se

rugau pentru mine să îmi spună la rândul lor și ei un motiv personal de rugăciune, și astfel am

ajuns să ne rugăm unii pentru alții nu doar ei pentru mine. Am stabilit că ne vom ruga în

fiecare dimineață la ora 3.  Știam căci nu va fi un lucru ușor dar este un lucru posibil. Alți tineri

au aflat de acest grup de rugăciune și m-au contactat pentru a fi și ei participanți și i-am

acceptat. Am format câteva reguli pentru o bună funcționare și iată aici le expun:
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Fiecare persoană care se trezește la ora 3 scrie un motiv de rugăciune

specific doar într-un singur mesaj.

Nimeni nu spune nimic când termină rugăciunea. Sunt persoane care se

roagă o oră, două ore sau 10 minute.

Grupul a fost creat, pentru a dezvolta disciplina spirituală a rugăciunii

în viața participanților.

Fiecare săptămână din lună are o temă specifică de rugăciune:

eliberare, mijlocire, echipare supranaturală, ș.a.m.d.

În fiecare zi de duminică nu se scriu cauze, deoarece este o zi

consacrată mulțumirii. Fiecare persoană care se

trezește pune semnul rugăciuni, cele două mâni împreunate și începe să

mulțumească Domnului.

Comunicarea de pe grup se reduce la mesajele de la ora 3 când se scriu și

mărturii, vedenii s-au alte experiențe.

Dacă nu te-ai trezit nici o zi timp de o săptămână ești eliminat din grup.



Aș dori în tot mai mulți dintre noi să se stârnească pasiunea pentru rugăciune. Vă

mărturisesc că nu a existat nici o seară de rugăciune fără intervenții supranaturale. Sunt

multe mărturii ale tinerilor care au experimentat eliberarea, vedeniile, visele profetice. Am

ales ora 3 dimineața, deoarece la acele ore din zi putem fi întrerupți și putem avea diferite

activități. La această oră a dimineții nu te caută nimeni, și dacă vrei să te rogi te trezești, nu

poți avea alt motiv decât acela de a te ruga.  În prezent sunt 40 de persoane în acest grup

numit Psalmul 119:62: ,,Mă scol la miezul nopții să Te laud pentru judecățile Tale cele

drepte.” Când unul renunță la întâlnirea de pe grup Dumnezeu aduce pe alții și ne bucurăm

împreună în părtășie. Încearcă și tu personal o astfel de experiență! Ce vă spun vouă spun

tuturor: Vegheați! Marcu 13:37
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SUSȚINE  
LUCRAREA

 

 

Există trei moduri prin care poţi face lucrul acesta: fizic, spiritual şi financiar. Poţi să îţi
consacrezi toată viaţa slujind ca misionar sau poţi participa la anumite evenimente
evanghelistice pe care le organizăm anual. Poţi să te rogi pentru misionari,
evanghelişti sau pentru zone în care nu a pătruns încă Evanghelia. Poţi din veniturile
tale, lunar, să susţii misionari sau evanghelişti, proiectele de evanghelizare din
România, misiunea externă sau producerea materialelor creştine. Cei care doriți să
donați vă stau la dispoziție conturile organizației mai jos, sau puteți dona direct cu
cardul accesând link-ul: http://www.holyfire.ro/doneaza/

Asociația Holy Fire
BANCA BRD – Cod SWIFT: BRDEROBU

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

Holy Fire Ministries
Bank of America
Account Number: 325062067041
ACH Routing Number 121000358

Holy Fire Ministries
donatii@holyfire.ro



Sediu Holy Fire România

 

Oraș Beclean, Str. Bela Bartok 2/A,
Bistrița-Năsăud, România

Telefon: +40 (742) 329.175 /+40 (747) 542.758
WEBSITE: WWW.holyfire.ro

E-mail: florinpop@holyfire.ro 

 

Sediu Holy Fire Statele Unite

 

122 Brickyard Rd Asheville NC 28806
Mobil: +1 (828) 273-7187

E-mail: contact@holyfire.ro

 


