Opinii

Somnolenþa ºi
somnul spiritual

S

omnolenþa este o
stare de trecere de la
veghe la somn. I se
mai zice ºi aþipire. Somnolentul
mai vede din când în când ca prin
ceaþã, realitatea înconjurãtoare ºi
lucrurile ce se întâmplã în jur, dar
rãmâne pasiv faþã de ele. Le înregistreazã, dar nu reacþioneazã
prin vorbe sau prin fapte faþã de
ele. Chiar dacã reacþioneazã, o
face fãrã vlagã, fiind învins de
obosealã ºi de somn.
În somn, omul se vede implicat în situaþii ºi evenimente care
se succed într-o cronologie oarecare, dar pe care persoana în
cauzã nu le poate controla. De
aceea, un somn are totdeauna un
caracter de surprizã.
Somnolenþa ºi apoi somnul se
produc datoritã oboselii, lipsei de
putere. Cel sleit de putere cu greu
se mai poate împotrivi diavolului, aºa cum îndeamnã apostolul
Petru (1Petru 5.8-9). Cine nu i se
împotriveºte lui Satan este pânã
la urmã dus în ispitã ºi în pãcatul
care ne leagã aºa de lesne (Evrei
12.1). Legãturile pãcatelor nemãrturisite rãmân ºi se acumuleazã.
Negreºit, cauza principalã a
aþipirii ºi a somnului spiritual este
lipsa de putere datoratã neglijenþei
faþã de rugãciune. Când ne rugãm,
ni se întâmplã ºi nouã ca ºi acumulatoarelor legate la reþeaua electricã: ne umplem de putere.
Neglijarea rugãciunii declanºeazã un întreg lanþ al slãbiciunilor.
Cu cât ne rugãm mai puþin, cu
atât veghem mai puþin. Cel ce nu
vegheazã devine o pradã uºoarã
pentru duhurile care ne ispitesc.
Dacã nu ne mãrturisim pãcatele ºi
începem sã pactizãm cu lumea,
puterile întunericului ne înfãºoarã
ºi urmeazã, mai întâi, somnolenþa
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ºi apoi somnul spiritual.
Meritã sã ne aplecãm puþin
asupra somnolenþei ce a pus
stãpânire peste ucenici în grãdina
Ghetsimani, cu referiri la lepãdarea lui Petru ºi apoi sã abordãm
cazul celor zece fecioare ce
aºteptau venirea mirelui.

SOMNOLENÞA
UCENICILOR ÎN
GHETSIMANI
Domnul a îndemnat pe Petru
ºi pe cei doi fii ai lui Zebedei ca
sã vegheze împreunã cu El.
Apoi, s-a rugat puþin mai încolo
de trei ori. De trei ori i-a gãsit
adormiþi ºi le-a reproºat acest
lucru. În final, i-a sfãtuit pe toþi
sã vegheze ºi sã se roage ca sã
nu cadã în ispitã. Le-a arãtat
totodatã cã ceea ce îi împiedica
în veghere ºi în rugãciune este
neputinþa cãrnii, care anihileazã
râvna duhului.
Cunoaºtem din Scripturi cã
prin carne nu se întelege numai
cortul în care locuieºte duhul, ci
ºi o naturã care se împotriveºte
duhului (Gal. 5.17). Mãdularele
acestei firi pãmânteºti n-au alt
tratament decât crucea care le
mortificã (Rom. 6.11; Gal. 5.1921; Efes. 4.22-24; Col. 2.11-12;
3.5). Dacã nu ne luãm zilnic
crucea cu lepãdare de sine, carnea
zãdãrniceºte orice avânt al
duhului spre veghere ºi rugãciune.
Neîndoielnic, manifestãrile
fireºti ale ucenicilor au deschis uºa
spre somnolenþã ºi spre somnul
spiritual, condiþie favorabilã a
oricãrei cãderi în ispitã. Domnul
a ºi atenþionat pe Petru în acest
sens: „Simone, Simone, Satana v-a
cerut sã vã cearnã ca grâul. Dar

Eu m-am rugat pentru tine, ca sã
nu se piardã credinþa ta; ºi dupã
ce te vei întoarce la Dumnezeu,
sã întãreºti pe fraþii tãi” (Luca
22.31-32).
Din citatul de mai sus reies
mai multe lucruri importante cu
privire la încercarea somnului
spiritual. Înþelegem cã Dumnezeu
permite sã se producã acest somn
în vederea unei cerneri efectuate
de Satan. Contextul permite sã
deducem cã unele cerneri prilejuite de somn se soldeazã cu

„Apoi (Isus) a
venit la ucenici ºi
i-a gãsit dormind,
ºi a zis lui Petru:
«Ce, un ceas n-aþi
putut sã vegheaþi
cu Mine! Vegheaþi
ºi rugaþi-vã, ca sã
nu cãdeþi în
ispitã; duhul, în
adevãr, este plin
de râvnã, dar
carnea este
neputincioasã.»”
Matei 26.40-41

„Fiindcã mirele
zãbovea, au aþipit
toate (fecioarele)
ºi au adormit.”
Matei 25.5
pierderea credinþei. Nu era cazul
lui Petru, pentru care Domnul s-a
rugat în mod special. Petru a fost
încercat ca sã-ºi punã încrederea
numai în Dumnezeu ºi, astfel, sã
fie în stare sã întãreascã pe cei
slabi. Înainte de încercare, Petru
se bizuia într-o oarecare mãsurã
pe puterea sa personalã. Dupã
tripla lepãdare de care s-a fãcut

