Amintiri

Cântarea inspiratã

D

upã ce am intrat în
apa botezului, am
stãruit ca sã primesc
ºi botezul cu Duhul Sfânt, iar
Dumnezeu mi-a ascultat rugãciunea ºi m-a binecuvântat cu
mult mai mult.
Când mergeam la Casa Lui
îmi doream sã pot cânta ºi eu
pentru Domnul, dar „nu mã
asculta urechea”. Melodia mergea pe alãturi, mai mai sã creez
altã cântare. Când începeam sã
cânt acasã, cineva punea imediat
o casetã audio ca sã îmi arate
cã sunetele pe care le scot eu
nu gâdilã auzul în mod
plãcut. ªi totuºi doream sã
cânt!
De multe ori mã întorceam de la adunare ºi-mi
spuneam: Doamne, aº cânta
ºi eu pentru Tine, dar nu am
voce! De aceea, nu a fost o
întâmplare faptul cã la primirea botezului cu Duhul Sfânt
am primit darul de a cânta în
limbi. Francezii îi spun „cântare inspiratã”. Era un dar
minunat! Începeam sã mã rog
ºi apoi cântam aºa cum îmi
dãdea Duhul. Uneori cântam
în felurite limbi, alteori cântarea în limbi era chiar în limba
românã. Eram atentã la
cuvintele ei ºi mã uimeam de
ceea ce rostea Domnul chiar
prin gura mea. Acest fapt era
aºa de plãcut sufletului meu încât
cântam mereu. Acasã cântam cu
glas tare, pe stradã cântam în
gând. La adunare, când se dãdea
un îndemn la rugãciune, abia
apucam sã rostesc câteva cuvinte
pentru cauza adusã, apoi vorbirea
mi se schimba ºi cântam încetiºor
pânã ce oprea rugãciunea.
Mã bucuram de acest dar
divin, însã aº fi vrut ca cineva sã
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îmi explice pe îndelete rostul lui.
ªi nu era nimeni sã o facã. Dar
din aproape în aproape, Domnul
Isus m-a lãmurit în privinþa lui.
Odatã, o sorã mai în vârstã m-a
întrebat cum mã rog ºi i-am spus
cã rugãciunea mea e o cântare.
Ea a fost foarte impresionatã, dar
nu a ºtiut ce sã-mi spunã. Altã datã,
fiind departe de casã, am început
sã mã rog la ceasul dimineþii ºi
Domnul m-a mângâiat: Eu sunt
cântecul pe care îl ai cu tine. În
timpul rugãciunii mele „cântate”,

primeam diferite mesaje ºi atenþionãri, astfel cã pentru mine
rugãciunea era o plãcere.
A fost o perioadã în viaþa mea
când, ani de zile, mã sculam
aproape în fiecare noapte ºi mã
aºezam pe genunchi ca sã mã
rog. De fiecare datã eram trezitã
la ora trei de un sunet ca de chitarã, sau de o adiere care trecea peste
faþa mea. Atunci mã dãdeam jos

din pat, mã aºezam pe genunchi
ºi mã rugam. De multe ori mã
prindea ora ºase dimineaþa stând
în rugãciune. Mai dormeam puþin
în zori, apoi mã trezeam pentru o
nouã zi.
Era totuºi ceva ce nu înþelegeam. Dupã ce mã aºezam pe
genunchi de-abia apucam sã
menþionez în rugãciune cauzele
pe care le aveam pe suflet, cã
imediat începeam sã cânt în
limbi. Era ca ºi cum cineva dorea
sã fac anume acest lucru. Eu aº fi
vrut sã mai adaug niºte cauze de
rugãciune, dar acel cineva parcã
mã îndemna: Mai bine cântã!
Cântam pânã oboseam. Uneori
fãceam aceasta cu mari eforturi.
Îmi amintesc de o varã fierbinte,
când nopþile erau sufocante.
Mergeam la culcare, ostenitã
dupã o zi de muncã, dar dupã
puþine ore de somn mã
trezeam ºi mã rugam. Mi se
întâmpla, uneori, sã fiu
extenuatã de obosealã. Ca sã
rezist îmi puneam alãturi de
mine pe covor un castron cu
apã de la frigider. Din când
în când mã stropeam pe faþã.
Dacã nu era de ajuns, atunci
stãteam cu mâna în apa
aceea rece pânã ce se încãlzea ºi trebuia sã o schimb.
Era ca o luptã pe genunchi
despre care nu am vorbit
nimãnui nici atunci, nici
dupã aceea. Un gând stãruitor mã fãcea sã mã întreb
ce rost avea cântarea mea în
puterea nopþii. ªi aºa s-a
fãcut cã într-o noapte, deºi
am simþit adierea aceea peste
faþa mea, am refuzat sã mã scol
ºi sã mã rog. În noaptea aceea,
am avut de la Domnul un vis care
m-a tulburat.
Se fãcea cã eram în casa
pãrinteascã împreunã cu pãrinþii,
fraþii ºi nepoþii mei - toþi nepocãiþi.
Niºte zlãtari, bãrbaþi ºi femei,
invadaserã podul casei ºi nu mai
vroiau sã iasã de acolo. Cineva
mã îndemna sã merg ºi sã-i dau

