Amintiri

În somn
E

necesar sã veghem
asupra vorbelor ºi
gândurilor noastre.
Dar, ca ºi creºtini ni se cere mai mult
- sã veghem ºi în somn. ªi recunosc
cã la început mi-a fost greu sã accept aceastã idee, dar foarte
curând am avut prilejul sã mã
conving cât este de adevãratã.
Aceasta s-a petrecut la botezul
meu, care pentru mine, a fost o zi
de mare bucurie. Eram aºa de
fericitã! Scãpasem de povara
pãcatului ºi devenisem un copil
al lui Dumnezeu! ªi, bineînþeles,
noaptea, din pricina emoþiei am
adormit greu ºi am cãzut într-un
somn adânc. Era prima noapte din
noua mea viaþã. Dar, dupã câteva
ceasuri m-am deºteptat dintr-un
vis ciudat ºi nu ºtiam dacã fusese
un coºmar, un vis din mulþimea
gândurilor, sau... o capcanã?
În visul meu se fãcea cã era
noapte ºi eu mergeam singurã pe
stradã. Niºte sãlbatici au fugit dupã
mine, m-au prins ºi au început sã
strige: Ura! Am prins-o! Sã-i spunem
sã ni se supunã nouã!
ªi eu am spus dupã ei: Mã supun
vouã.
Când au auzit cuvintele mele,
bãrbaþii aceia au început sã sarã
de bucurie ºi au spus iar: Mai spune
o datã cã te supui nouã!
Mã supun vouã, am spus eu. ªi
iar cuvintele mele le-a produs o mare
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veselie. Când mi-au cerut a treia oarã
sã le spun cã mã supun lor, ceva în
fiinþa mea s-a deºteptat. I-am privit
cu atenþie ºi am spus: Cine sunteþi
voi? Eu nu vã cunosc ºi nu mã supun
vouã. Eu sunt a lui Isus.
Sãlbaticii care mã înconjurau
au pierit îndatã.
M-am deºteptat imediat cu
senzaþia cã trãisem o confruntare
ºi nu ºtiam ce sã cred. Eram o novice
pe Calea Domnului. Nu ºtiam sã mã
rog, nu cunoºteam Cuvântul lui
Dumnezeu, nu ºtiam nimic despre
lupta spiritualã. Nu ºtiam cã odatã
intratã în familia lui Cristos devenisem o þintã permanentã a celui rãu.
Nu ºtiam cum pot avea biruinþã
asupra lui. Credeam cã totul se
rezumã la a-L mãrturisi pe Cristos
ºi a nu mã lepãda de numele Lui.
Acum, dupã ani de pocãinþã,
îmi amintesc de visul acela ºi îmi
dau seama ce loviturã de graþie
pregãtise diavolul împotriva mea!
În timpul somnului, profitând de
surmenajul fizic ºi psihic, când
conºtiinþa adormitã nu poate
discerne între bine ºi rãu, el îmi
trimisese un vis prin care cãuta
sã-mi smulgã o încuviinþare. Prin
ea, îmi deschideam de bunãvoie
sufletul cãtre puterea întunericului; mã puneam în slujba lui ºi
astfel eram doborâtã chiar înainte
de a-mi începe viaþa creºtinã. ªi
dupã cum se derulaserã lucrurile,

aproape cãzusem în plasã.
Mântuitorul, însã, a ºtiut starea
mea ºi mi-a venit în ajutor trezindu-mi conºtiinþa, atunci când mã
aflam chiar pe punctul de a cãdea.
Aºa am putut sã resping momeala
Satanei, iar el nu a putut sã treacã
peste voinþa mea. Când am rostit numele
lui Isus, totul a pierit ca un fum.
S-a spus cã somnul raþiunii produce monºtrii, dar eu cred cã, mai
degrabã, „monºtrii” îºi fac apariþia
când raþiunea doarme. Ei, slujitorii
stãpânitorului acestei lumi, ºtiu cã
în timpul somnului suntem vulnerabili la orice ºoaptã ºi se insinueazã
în visele noastre. Dar noi nu avem
de ce sã ne temem, numele lui Isus
surpã orice întãriturã vrãjmaºã.
***
Tot pe tãrâmul viselor, putem
fi vizitaþi de Domnul ºi de îngerii
Lui. Acestea sunt visele cele mai
minunate, pe care mi le doresc ºi le
pãstrez în inima mea. Mesajul lor
mi-a adus de fiecare datã mângâiere, cãlãuzire, ajutor. Pentru mine
sunt un dar nepreþuit de la Acela care
ne-a creat ºi ne-a iubit atât de mult,
dar ºi o dovadã a faptului cã Domnul
nu i-a pãrãsit niciodatã pe ai Sãi.

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului
mã poartã cu gândul la familia Domnului Isus, care, acum 2000 de ani, a
fost miraculos cãlãuzitã printr-un vis,
pentru a fi scãpatã de planurile ucigaºe ale unui monarh sângeros. Prin
acel vis, Tatãl a dat protecþie acelei
familii, iar nouã ne-a dãruit cel mai
frumos dar – întrupat în Pruncul cel
minunat – pe Fiul Sãu ºi Mântuitorul
lumii. În El se ascund toate comorile
cereºti. Slavã Lui!
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