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Trimite-ne experienţa ta, descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care 
o ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la adresa 

divinavindecare@gmail.com, iar noi le vom publica pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie. 

 

Experienţe recente 
 
Întâlnirea de studiu şi rugăciune de la Topoloveni care a avut loc în 

perioada 10 – 12 Iunie 2011, a constituit o binecuvântare pentru toţi 
participanţii. Cu câteva zile înainte, meteorologii au anunţat ploi şi chiar 
cod galben pentru regiunea respectivă. Am sesizat intenţia celui rău de a 
descuraja, dar, aşa cum ne-am învăţat deja, orice astfel de plan pe care el îl 
face constituie un nou prilej pentru copiii lui Dumnezeu de a experimenta 
prezenţa Sa iubitoare. 

Am plecat aşadar încrezători că vom avea o experienţă deosebită, şi 
chiar aşa a fost. Aşa cum se anunţase, această întâlnire s-a dorit a fi una în 
natură, cu cazarea la corturi, dar în final s-a dovedit că au existat suficiente 
locuri de dormit în casele fraţilor care locuiesc în zonă. Locuinţa familiei 
Albeş era însă neîncăpătoare pentru a-i cuprinde pe toţi participanţii la 
studii; acestea trebuiau să se desfăşoare afară! 

Vineri seara a plouat, iar sâmbătă dimineaţa cerul era complet acoperit 
de nori negri şi a început să plouă puternic. Cineva a povestit că atunci când 
a văzut această privelişte de dimineaţă, s-a rugat astfel: „Doamne, Te rog nu 
numai să opreşti ploaia, dar să ne dai un soare atât de puternic, încât să 
căutăm umbra.” Şi chiar aşa a fost! După cum puteţi observa şi în fotografii, 
am fost nevoiţi să instalăm o copertină pentru ca toţi participanţii să fie 
feriţi de razele puternice ale soarelui şi să se bucure de studii. Spre după-
amiază a început din nou să plouă, dar Domnul ne bucurase deja inimile 
toate ziua cu soarele care le-a prilejuit şi copiilor o ocazie de bucurie. 

Părtăşia unii cu alţii şi împreună cu Domnul a purtat amprenta prezenţei 
Sale. Studiile despre „Rugăciune”, „Daniel capitolul 1” şi „Dragostea – 
miezul Evangheliei” au constituit mijloace prin care fiecărui participant i s-
au deschis noi perspective ale iubirii lui Dumnezeu. 

 
În urmă cu trei săptămâni m-a sunat o cunoştinţă mai veche din Satu 

Mare. Mi-a spus că ar vrea să ne întâlnim şi să discutăm despre botez. I-am 
spus că urma să ajung la Şimleu Silvaniei, aproximativ 80 km de Satu Mare 
şi că ne-am putea vedea acolo; el a replicat: „Acolo este ceva apă?”. Atunci 
am fost uimit să descopăr că el dorea mai mult decât o simplă discuţie, 
dorea să-L primească pe Domnul în viaţa lui. Cu toate că s-a născut într-o 
familie credincioasă, cu toate că de mic fusese familiarizat cu învăţăturile 
Scripturii, nu-I acordase niciodată lui Isus o şansă. După tot acest răstimp, 
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ajunsese trudit şi împovărat de propria-i viaţă, pregătit astfel de a veni la 
Isus. 

L-am găsit entuziasmat şi emoţionat în acelaşi timp. Era conştient că 
păşeşte într-o nouă experienţă, dar „picioarele îi tremurau” asemenea unui 
nou născut. Părinţii şi apropiaţii au plâns de bucurie la vederea acestui vis 
împlinit. Când vă amintiţi, rugaţi-vă şi pentru Ovidiu; drumul lui abia a 
început! 

 
Unul dintre participanţii întâlnirii de studiu şi rugăciune care a avut loc 

la Balaton, Ungaria, în luna Martie a acestui an, a fost secretarul Uniunii 
Ungare a Bisericii Adventiste de ziua a şaptea Mişcarea de Reformă 
Societatea Misionară Internaţională, care s-a bucurat foarte mult de părtăşia 
avută şi de soliile adevărului prezent prezentate cu acea ocazie. Chiar atunci 
m-a întrebat dacă sunt de acord să particip la o întâlnire organizată în cadrul 
bisericii din care face parte, întâlnire în cadrul căreia să studiem 
neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, solia cunoscută în genere ca 
„solia 1888.” Am răspuns afirmativ, iar în perioada 24 – 26 iunie această 
întâlnire s-a consumat în biserica locală din localitatea Szeged, întâlnire la 
care a participat şi preşedintele uniunii ungare a acestei biserici. 
Participanţii au fost atât din localitatea respectivă, dar şi din Miskolc şi 
Balaton. Împreună cu prietenul meu, Santa Janos, am prezentat pe parcursul 
celor două zile de studiu istoria şi conţinutul soliei prezentate de prezbiterii 
A. T. Jones şi E. Waggoner la conferinţa din 1888 care a avut loc în 
Minneapolis, Minnesota. 

Discuţiile care au urmat fiecărei prezentări în parte s-au dovedit a fi 
foarte benefice, toţi participanţii fiind uimiţi de darul şi soluţia simplă pe 
care o are Dumnezeu pentru rezolvarea problemei păcatului: Hristos în noi. 
Entuziasmul, bucuria şi hotărârea de a-L urma pe Domnul a celor ce au 
gustat din acest adevăr minunat cu acea ocazie, i-a făcut să socotească „că 
suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava 
viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi” (Romani 8:18). Cu toţii s-
au arătat nerăbdători să participe la întâlnirea care va avea loc în luna 
august a acestui an, motiv pentru care ne-am dat întâlnire acolo. 

Atunci când vă rugaţi, amintiţi-vă şi de aceşti copiii ai lui Dumnezeu! 
 

Ardeiaş Vlad, 28 Iunie 2011 

 


