APRECIERI
În Să-l auzi pe Dumnezeu prin visele tale, Charity Kayembe a creat o resursă foarte
puternică pentru toţi cei care avem nevoie de o echipare mai bună pentru a înţelege valoarea viselor
noastre profetice.
Apostolul Petru a spus: „Noi suntem martorii Lui!“ (Fapte 5:32)
Charity explică modul în care, chiar şi primind vise profetice, noi devenim „martori“ şi
„observatori“, acesta fiind unul dintre mecanismele prin care Dumnezeu ne transformă inimile şi
minţile. „Observarea“ noastră practicată a acestor „vedenii de noapte“ devine portalul revelator prin
care noi aducem cerul pe pământ. Explicaţia pe care ea o dă acestui proces este revoluţionară!
Charity este o femeie profund spirituală, care are atât de multe de împărtăşit trupului lui
Hristos. Vă recomand din inimă cartea ca pe o resursă excelentă care va deschide şi va explica
dimensiuni complet noi ale experimentării lui Dumnezeu.
Phil Mason
Autor al Quantum Glory: The Science of Heaven Invading Earth
Director spiritual al New Earth Tribe Byron Bay, Australia
Să-l auzi pe Dumnezeu prin visele tale îţi deschide o lume a binecuvântării în ceea ce
priveşte semnificaţia viselor, legătura lor cu dimensiunile spirituale ale Împărăţiei lui Dumnezeu şi
capacitatea lor de a revela inima şi mesajul lui Dumnezeu. Charity Kayembe şi Mark Virkler ne
invită să îmbrăţişăm acest mod minunat pe care îl foloseşte Dumnezeu pentru a ne conecta inimile
cu a Lui. Este o carte extraordinară atât pe plan personal, cât şi ca studiu de grup şi aplicaţie. Sunt
onorată să v-o recomand.
Patricia King
Fondator Patricia King Ministries
„În fiecare noapte ne putem conecta cu cerul prin visele noastre.“
Ce provocare minunată este expusă în această carte! Cine nu ar vrea să înveţe mai multe
despre asta? Cartea ne învaţă cum să dăm atenţie vedeniilor noastre de noapte şi să culegem toată
înţelepciunea pe care Dumnezeu vrea să ne-o împărtăşească în timp ce visăm. Ce privilegiu să
auzim de la Dumnezeul universului când mergem la culcare.
Cufundarea în miezul acestei cărţi m-a învăţat atât de multe concepte minunate despre cum
să-L aud pe Dumnezeu prin vise şi cum să le interpretez simbolic şi mi-a arătat clar precedente
biblice ale lui Dumnezeu vorbindu-ne astfel. Ce listă grozavă oferă ei, cu cele mai importante
momente din Biblie, despre care poate nu ai înţeles măcar că s-au întâmplat în vise! Dacă
Dumnezeu pune atât de mare accent pe asta ca metodă de comunicare, nu ar trebui s-o facem şi
noi?
Cheryl McKay
Scenarist al The Ultimate Gift
Autor al Finally the Bride
Când am început să citesc această carte nu-L experimentasem aproape niciodată pe
Dumnezeu vorbindu-mi prin visele mele. Am înţeles că visam, dar de obicei uitam visele până când
mă trezeam. După ce am început să citesc acest manuscris am avut un vis pe care mi l-am amintit
clar în următoarea zi. Folosind principiile oferite în această carte, interpretarea mi-a venit de la
Duhul Sfânt într-un fel pe care nu l-am mai experimentat până atunci. Visul s-a dovedit a fi cheia
într-o decizie importantă pe care trebuia să o iau câteva zile mai târziu.
Duhul Sfânt va folosi această carte pentru a sluji inimii tare. Ea este profund biblică, plină
de numeroase vise şi principii pentru a le interpreta, şi este cu siguranţă una dintre cele mai bune

cărţi disponibile despre interpretarea viselor. Autorii scriu pe baza unor decenii de experienţă şi
împărtăşesc într-un mod foarte personal cum Dumnezeu ne slujeşte prin vise.
Lectura acestei cărţi vă va da o dorinţă puternică să vă reveleze Domnul inima Lui prin
limbajul visului. Recomand din inimă această carte oricui care tânjeşte să înţeleagă cum comunică
Dumnezeu cu noi prin vise şi care caută să înveţe cum să interpreteze mesajele Lui într-un mod
biblic şi demn de încredere. Vă doresc să aveţi multe vise de la Domnul!
Daniël Renger, B.A., M.Div.
Pastor senior Evangelical Church Europoort, Rotterdam, The Netherlands
Secretar general Assemblies of God, The Netherlands
Echipa Virkler a făcut interpretarea viselor uşoară. Fără „vise pizza“. Numai mesaje de la
Dumnezeu!
Sid Roth
Gazda It’s Supernatural!
Charity declară că „vă va plăcea enorm să-L vedeţi pe Isus, inima Lui şi personalitatea Lui
prin visele voastre! Este o aventură epică şi ajungem să o trăim în fiecare noapte.“ Nu aş putea
spune mai bine de atât! Cu umor, bucurie şi dragoste pentru Isus radiind în această carte, Charity ne
conduce într-o aventură în ceea ce priveşte visele, punând pentru noi principiile biblice ca pietre de
temelie pentru a înţelege acest limbaj pe care Domnul îl revarsă în timpul nopţii. Dacă vrei să
experimentezi personalitatea plină de bucurie a lui Isus revelată în vise, atunci această carte este
pentru tine!
Murray Dueck
Fondator şi preşedinte Samuel’s Mantle Prophetic Training School
British Columbia, Canada
Când Charity m-a rugat să citesc noua ei carte despre vise, nu eram pregătit pentru impactul
imediat pe care aceasta urma să-l aibă în viaţa mea. Plină de învăţătură biblică sănătoasă şi
explicând visele relevante şi interpretarea lor, această carte nu este bună, ci grozavă! Odată ce va fi
disponibilă la vânzare toţi cei pe care îi cunosc vor primi din partea mea recomandarea de a o
cumpăra şi de a o citi iar şi iar. Ai făcut o treabă grozavă, Charity, este un succes.
Joe Brock
Sr. Minister, Vineyard Assembly of God
Tipton, IN
Să-l auzi pe Dumnezeu prin visele tale este o carte care oferă călăuzire biblică solidă,
proaspătă şi creativă pentru a înţelege ce ne spune Domnul prin visele noastre. Credincioşii au
multe de învăţat din această carte şi ea vă va duce la un nou nivel de înţelegere a ceea ce Duhul
vrea să vă comunice prin limbajul viselor.
Gary S. Greig, Ph.D.
Universitatea din Chicago 1990
Adjunctul Facultăţii United Theological Seminary
Dayton, OH
Unele cărţi despre vise oferă mai ales interpretări simbolice şi câteva vise. Alte cărţi
prezintă câteva vise de la oameni, din viaţa modernă, şi câteva vise din Biblie, alături de o listă de
reguli de interpretare. Acestea sunt toate bune. Dar ce-mi place în mod deosebit la această carte este
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ceva destul de rar: 30 de chei de interpretare a viselor sunt folosite pentru 60 de vise fascinante –
fiecare vis al aceleiaşi persoane.
Dr. Mark Virkler şi fiica lui, dr. Charity Kayembe, scriu împreună această carte. Îmi place
stilul lor de a scrie – uşor şi interesant de citit, cu învăţături grozave, toate combinate cu o
interpretare aprofundată a viselor. O iubesc! Această carte rămâne în anii care vin cartea de
referinţă pentru mine când vine vorba de interpretările propriilor mele vise! Cumpăraţi-o! Veţi avea
nevoie de ea!
Steve Shultz
Fondator The Elijah List
Înţelegerea viselor şi vedeniilor noastre ne pregăteşte pentru a juca un rol important în
această perioadă de trezire de la sfârşitul veacului. Suntem de acord din toată inima cu Charity şi
Mark când spun că „Dumnezeu vorbeşte prin visele noastre şi o face des... Ele sunt portalul către
lumea spirituală.“ Deschiderea acestei lumi aduce Cerul pe pământ. Dobândirea înţelepciunii,
cunoaşterii şi intuiţiei personale în legătură cu acest limbaj al viselor pe care autorii le oferă ar fi
obţinute în mod normal în ani de zile. Recomandăm cu tărie tuturor credincioşilor această sursă
creştină de interpretare a viselor bine scrisă şi comprehensivă.
Adam F. Thompson şi Adrian Beale
Autori ai The Divinity Code
www.thedivinitycode.org
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ALTE CĂRŢI ALE LUI MARK VIRKLER:
Patru chei pentru auzirea vocii lui Dumnezeu
Cum să auzi vocea lui Dumnezeu
Să-l auzim pe Dumnezeu
Să-l auzim pe Dumnezeu prin meditaţie biblică
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Această carte este dedicată cu multă dragoste părinţilor mei, Mark şi Patti Virkler.
Sunt atât de recunoscătoare pentru că m-aţi învăţat cum să aud vocea lui Dumnezeu
de-a lungul întregii zile şi nopţi şi să umblu conform Duhului Lui.
Întotdeauna m-aţi încurajat să mă uit la lumea supranaturală şi să trăiesc pe baza a
ceea ce văd acolo.
Ce dar nepreţuit!
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asistenţa în studiile cuvintelor din ebraică.
De asemenea, îi sunt recunoscător lui Larry Sparks, editor la Destiny Image.
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CUVÂNT ÎNAINTE
DE DR. JAMES W. GOLL
Adevărurile continuă să iasă la iveală în timp. Deuteronom 8:3 ne spune că „Omul nu
trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“. Acest adevăr din
Vechiul Testament este reiterat de Isus Hristos Însuşi în timpul confruntării istorice cu Satan în care
El i-a spus în mod repetat că „Este scris...“ Acest lucru este minunat! Puterea scrisului! „Este scris.“
Desigur, acesta nu a fost doar un alt lucru scris pe care îl declara Isus. El lua Cuvântul
revelator de la generaţiile de dinainte şi îl aducea în timpul Lui pentru bătălia Lui personală cu
puterile întunericului, pe care le-a biruit declarând că „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu!“ (vezi Matei 4:4; Luca 4:4).
Ca parte a Predicii de pe Munte din Noul Testament, această afirmaţie nu este în limba
ebraică, aşa cum este în Vechiul Testament; ci este în limba vorbită în vremea lui Isus. În
transliteraţia în engleză, timpul verbului este folosit ca un timp continuu. Deci ar putea fi spus cam
aşa: „Omul nu trăieşte doar cu pâine naturală. Ci omul se dezvoltă pe baza Cuvântului mereu viu
care a ieşit, iese şi va ieşi din gura lui Dumnezeu Însuşi!“
Acum, acest lucru este cu siguranţă interesant. „Dar“, vei spune, „ce legătură are asta cu o
carte despre puterea viselor?“
În ultimii ani, diverşi lideri au afirmat adesea că „nivelul nostru maxim este nivelul minim
al generaţiei următoare“. Acest lucru este adevărat mai ales când este prezentă cultura onorării,
există relaţii şi este susţinut adevărul lui Dumnezeu. Este cazul scrierilor dr. Charity Kayembe.
Deşi nu o cunosc personal, îl cunosc foarte bine pe iubitul ei tată şi el şi cu mine am mers
împreună ani de zile pe o cale a revelaţiei progresive. Tatăl ei este nimeni altul decât dr. Mark
Virkler, de la Christian Leadership University, autorul celor Patru chei pentru a auzi vocea lui
Dumnezeu şi un prieten al meu.
Când am fost rugat să scriu o recomandare sau un cuvânt înainte pentru cartea fiicei lui
despre vise şi căile revelatoare ale lui Dumnezeu, nu am ezitat. De fapt, nici măcar nu m-am rugat
pentru asta. Am spus ceva de genul: „Ar fi o onoare“. Acum, te rog să înţelegi că în fiecare
săptămână oamenii mă roagă să scriu o recomandare sau un cuvânt înainte pentru o carte, şi
orientarea mea de bază este că nu voi face asta dacă nu am o relaţie cu acea persoană. În acest caz,
îi cunosc pe tatăl şi pe mama ei, ştiu moştenirea şi am încredere în roadă! Da, am încredere în roada
care iese din acest copac puternic şi încercat!
De-a lungul anilor am ajutat la conturarea unora dintre înţelegerile din ziua de azi asupra
lumii profetice prin cărţi precum Văzătorul, Limbajul visului, Stilul de viaţă al unui profet,
Mijlocitorul profetic, Întâlnirile angelice, Aventuri în profetic şi multe altele. Scrierile mele
combină trei plaje ale adevărului: 1) fundamentul scriptural, 2) precedentul în istoria evreilor şi a
bisericii şi 3) exemplele contemporane din lucrarea din ziua de azi a Duhului Sfânt. Dar, deşi am
ceva antecedente, nu aş fi putut scrie această carte!
Să-l auzi pe Dumnezeu prin visele tale se bazează pe geniul ştiinţei, inclusiv pe studii ale
activităţii undelor cerebrale, a fizicii cuantice şi a multor altor aspecte. Charity preia de unde las eu
– tavanul meu a devenit podeaua ei! Într-o adevărată cultură a onoarei, ea construieşte pe
învăţăturile mele şi pe cele ale tatălui ei şi ale altora, adăugând revelaţia pe care Duhul Sfânt i-a
dat-o ei personal, care este plină de adevăr şi de discernământ. Este intrigant şi chiar provocator.
Nu-ţi place o provocare?
Venind din modul de a primi al unei alte generaţii, analizând, digerând şi comunicând,
cartea din mâinile tale afirmă faptic lucruri la care eu doar „visez“. Cu alte cuvinte, studiile ei au
purtat-o în afara timoneriei mele minunate, despre care am crezut că este cumva completă. Cartea
este, de fapt, extraordinară.
Deci vreau să-I mulţumesc Domnului pentru că seminţia şi moştenirea sunt confirmate.
Vreau să-I mulţumesc Domnului pentru că această carte conţine revelaţie progresivă. Vreau să-I
mulţumesc Domnului pentru că Dumnezeu încă vorbeşte şi că robii Lui încă ascultă!
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Felicitări, Charity! Sunt sigur că ai făcut ca inimile mamei tale şi tatălui tău să fie
bucuroase. Ceva ştiu sigur: ai făcut o treabă minunată ajutându-ne să mergem înainte cu mai multă
înţelegere referitoare la unul dintre cele mai importante limbaje revelatoare ale lui Dumnezeu de-a
lungul istoriei: arta viselor! Asta face ca inima mea să fie bucuroasă.
Sunt convins că cititorii vor fi influenţaţi, educaţi şi inspiraţi de scrierile unei voci
revelatoare din noua generaţie. Îţi mulţumesc, Charity, pentru că ai ridicat bastonul predecesorilor
şi ai purtat mai departe pe cale mesajul că „Dumnezeu încă vorbeşte“.
Dr. James W. Goll
Fondator al Encounters Network, Prayer Storm,
GET eSchool, and Compassion Acts
International Best-Selling Author
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CUVÂNT ÎNAINTE
DE DR. JOHN ARNOTT
Visele, aşa comune cum sunt ele pentru noi toţi, sunt totuşi foarte des trecute cu vederea,
ignorate sau respinse ca un rezultat curios al unei pizza cu extra toping de caşcaval mâncate cu o
seară înainte. Uneori, ca în cazul coşmarurilor recurente, ele pot fi de temut sau chiar urâte.
Dar Biblia are multe de spus despre vise şi vedenii şi este important să înţelegem că ele au o
foarte mare putere să-ţi schimbe viaţa. Îmi amintesc că acum mai mulţi ani, la jumătatea deceniului
1980, când Carol şi cu mine am plantat prima noastră biserică în oraşul ei natal, Stratford, Ontario,
am început să iau în serios visele şi am început să le studiez pe cele din Scriptură. Am făcut o
cercetare pornind de la cuvânt, pe computerul meu primitiv, căutând fiecare dată când sunt folosite
în Biblie cuvintele vis şi vedenie. Apoi am tipărit întreaga listă pe hârtie pliată şi am întins-o pe
întreaga lăţime a bisericii noastre. Era un grafic care ne amintea de cât de abundente şi importante
sunt în Scriptură visele şi vedeniile. Am început să iau visele chiar şi mai în serios.
Mi-am amintit că Iosif a crezut povestea Mariei referitoare la concepţie ea fiind fecioară
datorită unui vis pe care l-a avut şi că, de asemenea, după ce S-a născut Mesia, Iosif a fugit cu
familia lui în Egipt, salvându-I viaţa lui Hristos de măcelarii lui Irod, totul datorită unui alt vis (vezi
Matei 1:20-25; 2:13-15). Ce extraordinar!
În cartea sa Să-l auzi pe Dumnezeu prin visele tale, dr. Charity Kayembe a realizat o muncă
de foarte mare ajutor care este ca un manual de pregătire, permiţându-i cititorului să vadă
importanţa viselor şi modul în care le foloseşte Dumnezeu pentru a ne vorbi despre doctrină, pentru
a ne mustra, a ne corecta şi a ne da înţelepciune în neprihănire (2 Timotei 3:16). Asta devine o
aplicare a Scripturii în vieţile noastre. Eşti gata pentru o aventură incitantă şi fără sfârşit?
Să-ţi povestesc un vis de natură să schimbe vieţi pe care l-am avut acum mai mult de
treizeci de ani.
În vis, mi s-a spus să merg la Buffalo, New York, să aduc acasă trei sticle de smântână de
mărimea unor halbe. Unii dintre cititorii mai în vârstă poate îşi amintesc de vremea când laptele se
livra la uşă în sticle de un sfert de litru, iar smântâna, în sticle de dimensiunea unor halbe (pentru
cititorii mai tineri, o halbă are circa jumătate de litru). Ei bine, în vis era cea mai bună smântână
care existase vreodată.
M-am trezit încântat, simţind că urmează ceva. I-am povestit visul lui Carol şi împreună am
făcut imediat un drum de două ore şi jumătate până la Buffalo, pentru a vedea dacă Dumnezeu
deschide ceva pentru noi. Cunoşteam, o singură persoană în Buffalo, şi aceasta era pastorul Tommy
Reid de la The Tabernacle. De fapt, nu-l cunoşteam deloc. Abia i-am spus un „bună“ scurt când am
participat recent la o conferinţă în biserica lui.
Am ajuns la The Tabernacle după-amiaza devreme. Pastorul Tommy nu era acolo, dar neam întâlnit cu Gordon Spiller, care pe atunci era decanul nou înfiinţatei Şcoli Biblice din Buffalo, o
şcoală înfiinţată de această biserică. Eram foarte interesat de cursurile de studiu care mi-au fost
prezentate.
Imediat l-am întâlnit pe Mark Virkler, unui dintre învăţătorii principali, şi a început o
prietenie care a durat mai mult de trei decenii. De atunci i-am întâlnit în multe ocazii pe soţia lui,
Patty, şi pe copiii lui, Charity şi Joshua.
Ei bine, eu şi Carol ne-am întors acasă cu un manual despre „Auzirea vocii lui Dumnezeu“,
care s-a dovedit a fi „smântâna“ noastră spirituală de cea mai bună calitate. Nu aveam idee ce
călătorie fantastică a inimii ne fusese pusă în mână. Visul despre sticlele de smântână a schimbat
cursul destinului nostru spiritual!
Am adus acasă ceea ce în curând urma să devină una dintre cele patru valori DE FOC care
au format baza slujirii noastre: „intimitatea“ sau auzirea vocii lui Dumnezeu. Această învăţătură
minunată a lui Mark ne-a transformat vieţile. Ea a devenit izvorul tuturor lucrurilor pe care le-am
auzit de la Duhul Sfânt, inclusiv cuvinte de cunoştinţă, cuvinte profetice, vedenii şi chiar vise. Mă
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uimeşte până în ziua de azi că dacă nu aş fi avut acum mai mult de treizeci de ani visul cu sticlele
de smântână slujirea noastră de acum chiar ar fi foarte diferită.
Cele patru valori fundamentale ale noastre se bazează pe o declaraţie de credinţă biblică,
evanghelică şi carismatică. Ele sunt:
1.
F – O revelaţie a dragostei Tatălui (de la Father – Tată – în limba engleză), pe care
am primit-o de la Jack Winter (vezi Matei 11:27; Luca 10:22)
2.
I – Intimitate sau auzirea vocii lui Dumnezeu, o valoare a cărei descoperire i-o
datorăm lui Mark Virkler. Viaţa noastră şi slujirea noastră au fost transformate prin acest dialog şi
această intimitate cu Dumnezeu.
3.
R – Restaurare, învăţătură, vindecare şi eliberare pentru durerile din viaţă, cu multă
apreciere pentru John şi Paula Sandford.
4.
E – şi în cele din urmă o întâlnire (de la encounter – întâlnire – în limba engleză)
de putere şi dragoste cu Duhul Sfânt. Suntem profund recunoscători lui Claudio Freidzon şi Randy
Clark pentru împărtăşirea contagioasă a Duhului Sfânt care continuă până în prezent. Aceasta a dus
toate aspectele slujirii noastre la un nivel complet nou de relaţionare, vindecare şi evanghelizare.
Primele trei, la care am lucrat cu credincioşie în anii 1980 şi la începutul anilor 1990, sunt
împlinirea viselor mele referitoare la cele trei sticle de smântână. Aceste valori ne-au pregătit pe noi
şi biserica noastră pentru a patra sticlă de smântână: o revărsare puternică a Duhului Sfânt în putere
şi dragoste care a devenit cunoscut ca „Binecuvântarea Toronto“. Dumnezeu e mult mai mult decât
istorie, tradiţie şi studiu biblic. El ne caută pentru o relaţie dinamică de dragoste cu Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt.
Visele şi interpretarea lor sunt deci de cea mai mare importanţă spirituală. Charity, în cartea
ei Să-l auzi pe Dumnezeu prin visele tale, şi-a luat timp să scrie un inventar complet al tuturor
viselor consemnate în Biblie, pentru discutare şi analiză.
Am citit şi am meditat la fiecare paragraf din lista ei şi este un studiu foarte foarte
interesant, ca să nu spun mai mult.
Aşa cum subliniază Charity, visele sunt unul dintre cele mai mari bulevarde pe care le
foloseşte Dumnezeu pentru comunicarea cu poporul Său. Numeri 12:6 afirmă clar că „Dacă este
printre voi un profet, Eu, Domnul, Mă fac cunoscut lui printr-o vedenie; vorbesc cu el într-un vis.“
În cartea Ioel există o promisiune citată de Petru în ziua Cincizecimii. Petru spune că Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu va fi turnat peste orice făptură şi ei vor profeţi, vor avea vedenii şi vor visa
vise (vezi Ioel 2:28; Fapte 2:17). Visele sunt, în mod absolut, voia lui Dumnezeu. Întotdeauna au
fost – şi cu atât mai mult acum, pentru noi, cei care trăim ultimele zile. Profeţia lui Ioel trimite spre
tine şi spre mine.
Charity face o treabă excelentă purtându-l pe cititor prin diferite feluri de vise pe care le
poate avea cineva de la Dumnezeu. Visele sunt de obicei subiective, explică ea, dar ocazional sunt
obiective şi destinate altora. Ele sunt de obicei figurative, simbolice şi alegorice, dar nu
întotdeauna, şi uneori sunt vise literale, ca mesajul Îngerului Domnului pentru Iosif din Matei 1:2023.
Ea explică modul în care trebuie învăţat un limbaj simbolic. Asta diferă de la o persoană la
alta, aşa cum aceleaşi simboluri adesea înseamnă lucruri diferite pentru persoane diferite. Dacă
înveţi acest limbaj vei putea descoperi mesajele puternice şi pline de conţinut şi înţelegeri din
partea lui Dumnezeu.
Charity oferă numeroase exemple de mesaje comunicate în vise, atât din propria ei
experienţă, cât şi din aceea a studenţilor ei, din moment ce a predat şi a lucrat cu acest material
mulţi ani. Acest lucru este atât de util pentru că, în calitate de cititori, noi nu vrem doar studii şi
informaţie; mai degrabă vrem să intrăm în binecuvântarea şi beneficiul de a avea şi de a înţelege
visele de la Dumnezeu.
Te încurajez cu tărie să citeşti această carte. Citeşte-o cu atenţie, ca pe o nouă aventură în
promisiunile lui Dumnezeu şi ca pe noi experienţe cu Dumnezeu.
Această carte nu este munca unui amator neexperimentat. Charity are doctorat în studii
biblice şi aduce textului o bogăţie de cunoştinţă şi experienţă. În plus, se simte în carte influenţa de
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o viaţă a tatălui ei, Mark Virkler, care este el însuşi un savant silitor ce a studiat mulţi ani
interpretarea viselor.
Ce bucurie să vezi următoarea generaţie (ca Charity) atât de plină de valori şi principii
dumnezeieşti şi căutând cu adevărat viaţa Împărăţiei. Ai făcut o treabă foarte bună, Charity, şi voi
aţi făcut o treabă bună, Mark şi Patti Virkler. Fiica voastră şi cartea ei sunt în multe feluri o
mărturie minunată a credincioşiei lui Dumnezeu.
Întreaga omenire este disperată să audă un cuvânt de la Dumnezeu. Oamenii caută
experienţe ciudate şi nebiblice. Caută chiar comunicări oculte, pentru că mulţi dintre ei nu ştiu cât
de disponibil este de fapt Dumnezeu. El chiar este disponibil pentru fiecare dintre noi prin vise, prin
Cuvântul Lui şi prin comunicarea bidirecţională cu El. Isus a spus: „Oile mele Îmi aud vocea... şi
Mă urmează“ (Ioan 10:27).
Am fost provocat foarte mult de această carte şi motivat să mă concentrez din nou asupra
importanţei viselor de la Domnul. Ea m-a ajutat să schimb anumite lucruri. Acum îmi pregătesc
inima înainte de a mă duce noaptea la culcare punând hârtie şi pix lângă pat. Am grijă să văd dacă
ultimele mele gânduri din acea zi sunt biblice şi sănătoase în loc să mă duc la culcare după ce am
urmărit ştirile de seară, care sunt pline de probleme şi dezastre. Îl rog pe Dumnezeu cu credinţă sămi vorbească mai mult ca niciodată prin vise şi revelaţii pe timp de noapte. Şi ştii ceva? El o face!
Dr. John Arnott
Catch the Fire and Partners in Harvest
Toronto, Canada
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PREFAŢĂ
DE DR. MARK VIRKLER
Era într-o sâmbătă, la ora cinci după-amiaza, la începutul anilor 1980. Seminarul meu din
Toronto despre „Cum să auzi vocea lui Dumnezeu“ se terminase şi am aflat că reverendul Herman
Riffel era în oraş, predând despre interpretarea creştină a viselor. M-am grăbit să merg şi am
ascultat cu atenţie şi extaz, sorbind fiecare cuvânt pe care îl spunea. Apoi l-am invitat să vină la
Şcoala Biblică din Buffalo şi să fie înregistrat video în timp ce le preda studenţilor noştri arta
interpretării viselor dintr-o perspectivă biblică. Aceasta a devenit o prietenie care a durat mulţi ani,
până când Herman a murit imediat după ce a împlinit 90 de ani.
Herman chiar era un apostol şi un deschizător de drumuri în Biserică în domeniul
interpretării creştine a viselor. Era un pastor baptist care, având foame pentru spiritualitatea
creştină, a mers la C. G. Jung Institute din Zurich pentru a învăţa despre interpretarea viselor. Da,
Dumnezeu dă vise şi înţelepciune chiar şi necredincioşilor (de exemplu, gândiţi-vă la faraon în
Geneza 41). Carl Jung a fost un om care a analizat cincizeci de mii de vise în timpul vieţii sale. Cât
de pasionant!
Herman a acceptat acele principii ale lui Jung care se aliniau cu Scriptura. Câteva dintre
principiile lui Herman le-am ajustat de-a lungul ultimilor treizeci şi cinci de ani, pe măsură ce am
lucrat cu visele mele şi am condus seminare pe tema viselor. A fost o călătorie fascinantă pentru a
descoperi că Dumnezeu ne sfătuieşte noaptea din dorinţa Lui de a pătrunde în vieţile noastre cu
înţelepciunea, dragostea, creativitatea şi protecţia Lui.
Am trecut de la ignoranţă şi dispreţ faţă de vise la a onora şi a primi harul lui Dumnezeu
prin intermediul lor. Unele denominaţii nici nu vor ordina un pastor care crede în vise. Unele
„comentarii creştine“ spun că eşti psihotic dacă ai vise.
Şi totuşi, o treime din Biblie consemnează vise şi acţiuni pe care oamenii le-au întreprins ca
urmare a viselor lor! Cum poate „creştinătatea“ să aibă o asemenea atitudine puternică împotriva
viselor când ele se găsesc în toată Biblia, de la Geneza la Apocalipsa?
Am avut marele privilegiu de a o învăţa pe fiica mea, Charity, cum să audă vocea lui
Dumnezeu când avea doar opt ani, şi de atunci ea nu s-a oprit din a căuta o relaţie mai profundă cu
Domnul. Are mormane de jurnale care consemnează conversaţiile ei cu El din ultimii treizeci de
ani, şi şi-a trăit viaţa pe baza acestei comuniuni intime.
Când era adolescentă, ea a început să lucreze cu pasiune la un proiect pe tema visului ca o
altă metodă de a se conecta cu „cel mai bun prieten al ei, Duhul Sfânt“ şi de atunci a continuat
cercetarea. Ca rezultat, Charity primeşte vise şi şi le aminteşte aproape în fiecare noapte, le înţelege
şi le interpretează cu abilitate şi a putut să-i ajute şi pe alţii să descopere semnificaţie vedeniilor lor
din timpul nopţii. A muncit din greu, şi Duhul a răsplătit-o cu o ungere specială pe care sunt sigur
că o veţi aprecia când veţi citi această carte. Ce bucurie să-i am pe copiii mei stând pe umerii mei şi
mergând mai departe decât am mers eu!
Cea mai mare parte a acestei cărţi îi aparţine lui Charity, din moment ce ea a luat circa
treizeci dintre cheile mele de a interpreta vise şi a oferit şaizeci de vise (cele mai multe alte ei)
pentru a ilustra acestei chei. Ce comoară de consiliere creştină practică! Ştiu că veţi fi binecuvântaţi
nu doar de îndemânarea cu care îşi interpretează ea visele, ci şi de adâncimea incredibilă de adevăr
spiritual revelat prin ele. (Evident, sunt foarte mândru de femeia lui Dumnezeu care a devenit fiica
mea!). Bucuraţi-vă de darul ei!
Eu am scris capitolul despre vise şi creativitate, deoarece este un subiect care este în mod
special apropiat inimii mele. În plus, am scris apendicele despre auzirea vocii lui Dumnezeu, şi
acesta este un fundament nu doar pentru interpretarea creştină a viselor, ci şi pentru viaţa creştină!
Mă rog ca primirea harului lui Dumnezeu prin visele voastre de noapte să devină un loc
comun pentru voi. Dragostea Lui este preţioasă. Darurile Lui sunt minunate. Protecţia,
înţelepciunea, încurajarea şi creativitatea Lui sunt nesfârşite şi sunt ale voastre în fiecare noapte a
vieţii voastre.
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Introducere
SĂ ÎNŢELEGEM LIMBAJUL
PE CARE ÎL VORBEŞTE DUMNEZEU
ÎN TIMPUL NOPŢII
DE DR. CHARITY KAYEMBE
„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură: feciorii
voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa vise!“
– Fapte 2:17

Noi toţi recunoaştem că este important să dai atenţie vedeniilor pe care le primim în timpul
zilei. Ele ne dau o părticică din lumea spirituală şi ştim că ar trebui să le notăm, să căutăm să le
înţelegem şi să aplicăm mesajul şi înţelegerea lor la vieţile noastre.
În Biblie cuvintele vis şi vedenie sunt folosite aproape interschimbabil. În Iov se spune: „El
vorbeşte prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc...“ (Iov
33:15). De asemenea, în Isaia este folosită aceeaşi frază: „ca un vis, ca o vedenie de noapte“ (Isaia
29:7). Scriptura mai spune că „i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopţii“ şi
mai târziu „m-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte...“ (Daniel 2:19; 7:13)
Deci visele sunt în esenţă vedenii pe care le avem noaptea. Din moment ce asta e situaţia, de
ce nu am vrea să le dăm cel puţin la fel de mult credit ca vedeniilor pe care le avem în timpul zilei?
Considerând că noaptea mintea noastră analitică nu ne stă în cale, noi avem potenţialul de a primi
mult mai uşor revelaţie mai pură prin visele noastre.
Eu obişnuiam să compar viaţa din vis cu viaţa reală, dar nu cred că este corect. Viaţa din vis
este şi ea reală. Dumnezeu încă vorbeşte. Noi încă suntem implicaţi într-o lume spirituală. Dacă
vedeniile sunt viaţă reală, atunci şi visele sunt viaţă reală. Ioan 17:3 ne învaţă ce este viaţa: să-I
cunoaştem pe Dumnezeu şi pe Isus, pe care El L-a trimis. Deci dacă aceasta este pentru noi
definiţia vieţii reale, putem avea încredere că putem categoric să auzim de la Dumnezeu şi să ne
conectăm cu Duhul Lui prin vise.
Îmi place Psalmul 139 şi ceea ce revelează el despre vise: Cât de nepătrunse mi se par
gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât
firele de nisip. Când mă trezesc sunt tot cu Tine.“ (Psalm 139:17-18)
Când dormim noaptea ne conectăm chiar cu gândurile lui Dumnezeu – cele pe care El le are
despre noi chiar acum. Ştim că suntem cu Dumnezeu când dormim pentru că David spune că atunci
când se trezeşte Dumnezeu încă este cu el.
Dacă nu pentru alt motiv decât acesta, noi vrem să ne înţelegem visele pentru că vrem să
cunoaştem gândurile lui Dumnezeu. Vrem să auzim ce are El de spus despre noi, despre viaţă,
despre Cuvântul Lui. Vrem să-I auzim ideile, să-I simţim inima, să-I înţelegem punctul de vedere.
Vrem să-L cunoaştem, şi faptul că ne ascultăm visele este un mod simplu, dar strategic, de a
face exact asta.
Înţelegerea modului în care vorbeşte Dumnezeu noaptea este crucial în creşterea noastră
spirituală. A fi fluent în limba pe care ne-o vorbeşte cineva are implicaţii profunde asupra abilităţii
noastre de a comunica eficient şi de a zidi o relaţie mai apropiată cu acea persoană.
Învăţând visele ca limbajul inimii lui Dumnezeu ne dovedim angajamentul şi dorinţa pentru
o intimitate mai profundă cu El. Să devenim experţi în interpretarea vedeniilor Lui de noapte este o
schimbare majoră în umblarea noastră cu Domnul.
Să înceapă călătoria!
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Capitolul 1
PODURI SPRE SUPRANATURAL:
CUM NE CONECTEAZĂ VISELE CU DUMNEZEU
„Preaiubiţilor Lui le dă pâinea ca în somn.“
– Psalmul 127:2

Dumnezeu face lucruri incredibile prin visele noastre. Şi ele sunt importante! Ştiai că
Dumnezeu i-a dat regelui Solomon legendarul său dar al înţelepciunii într-un vis? (Vezi 1 Împăraţi
3:5-15). De asemenea, Dumnezeu a încheiat Legământul cu Avram într-un vis (vezi Geneza 15:1221). Dumnezeu l-a avertizat pe faraon despre cum să-şi salveze poporul de foamete printr-un vis
(vezi Geneza 41:1-37). Dumnezeu i-a dat lui Iacov o strategie creativă de afaceri printr-un vis (vezi
Geneza 31:11-13). Dumnezeu l-a călăuzit pe Israel să meargă în Egipt şi l-a încurajat pe Gedeon să
meargă la război prin vise (vezi Geneza 46:1-7; Judecători 7:9-18).
Şi, ca nu cumva să ne gândim că astfel de cazuri sunt limitate la Vechiul Testament, chiar
primele poveşti pe care le citim în Noul Testament presupun vise şi vedenii. Nu trebuie să ne uităm
mai departe de Iosif, soţul Mariei. Iosif a primit mesaje de la îngeri prin visele lui şi primele două
capitole din Evanghelia lui Matei consemnează nu mai puţin de patru din vedeniile de noapte care
i-au schimbat viaţa (vezi Matei 1:20-24; 2:13-14, 19-21, 22-23). Este un mod important de a
deschide Noul Testament!
Conform 1 Corinteni 10:11, acestea sunt exemple pe baza cărora trebuie să trăim noi. Se
presupune că vieţile noastre trebuie să se armonizeze cu acestea. Având în vedere aceste
precedente, te-ai întrebat vreodată câte binecuvântări pierdem noi prin faptul că nu vedem visele
aşa cum o face Dumnezeu? Scriptura ilustrează clar faptul că visele sunt legături legitime cu lumea
spiritului şi un pod către Împărăţia Cerurilor. De aceea vrem să învăţăm mai multe despre vise –
dacă nu pentru alt motiv, măcar pentru propriul interes.
Pe măsură ce explorăm împreună multe dintre principiile şi promisiunile lui Dumnezeu
referitoare la vise vom descoperi în această carte că întreaga Biblie – de la Geneza la Apocalipsa –
este plină de vise şi vedenii.
De fapt, când adunăm toate visele, vedeniile, poveştile despre ele şi acţiunile ce rezultă din
ele, găsim că aproximativ o treime din Biblie este o întâlnire vizionară supranaturală! Dimensiunea
este similară Noului Testament, ceea ce arată că Dumnezeu a vorbit consistent şi continuu prin
imagini spirituale. Departe de a fi apariţii întâmplătoare, visele sunt, de fapt, modus operandi al lui
Dumnezeu.
Cel mai incitant dintre toate, vom descoperi ce li s-a întâmplat celor care Îl ascultau pe
Dumnezeu în visele lor. Cei care au înţeles acest limbaj de noapte au avut un succes deosebit când
s-au trezit şi au acţionat conform revelaţiei divine. Odată ce vedem pentru noi înşine tot ce Domnul
a împlinit prin vise, nu vom mai vrea să le lăsăm deoparte!
În cultura vestică din secolul al douăzecilea am fost condiţionaţi să nu dăm importanţă
viselor. În timp ce poate fi uşor să le ignorăm pentru că nu ni se pare că au sens, ele aduc confuzie
doar pentru că nu am învăţat încă limbajul lui Dumnezeu din vise.
Asta este ce vom descoperi în această carte – cum să înţelegem limbajul pe care îl vorbeşte
Dumnezeu noaptea.
Mai mult decât orice alt motiv, vrem să ascultăm de visele noastre pentru că făcând asta Îl
binecuvântăm pe Dumnezeu. El este un Dumnezeu care comunică, vorbindu-ne şi când suntem
treji, şi când dormim. El ne-a spus să „ne rugăm fără încetare“, ceea ce înseamnă că vrea să aibă o
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conversaţie continuă cu noi (1 Tesaloniceni 5:17). El vrea ca inimile noastre să fie conectate cu a
Lui toată ziua şi toată noaptea.

Cheia dr. Virkler pentru vise
CÂTEVA OBSERVAŢII ŞTIINŢIFICE
Laboratoarele care studiază somnul au demonstrat că fiecare persoană visează una până
la două ore în fiecare noapte în timpul unei anumite perioade a somnului cunoscute ca „nivelul
alpha“, care este somnul uşor. Fiecare ciclu de somn de nouăzeci de minute începe cu alpha,
apoi se ajunge la un somn mai adânc, numit „theta“, şi în cele din urmă la somnul cel mai adânc,
numit „delta“.
La încheierea primului ciclul de nouăzeci de minute din fiecare noapte oamenii se întorc
la somnul de nivel alpha, unde au o perioadă scurtă de vis, de cinci minute. Data viitoare când
ajung iar la alpha au o perioadă de vis de zece minute. A treia oară în alpha perioada de vis este
de circa cincisprezece minute, şi tot aşa. De aceea o persoană medie care doarme opt ore pe
noapte va visa circa una până la două ore din acest timp.
Somnul de nivel alpha este acela în care persoana are aşa-numita „mişcare rapidă a
ochilor“ (Rapid Eye Movement – REM). REM este exact ceea ce spune că este: ochii persoanei
care visează încep să se mişte rapid. Se crede că el de fapt „priveşte“ scenele din vis.
Observând nivelul de somn alpfa când apar REM, cercetătorii din aceste laboratoare au
determinat când visează o persoană şi cât timp petrece visând într-o noapte normală. Ei au
descoperit că dacă trezesc o persoană de fiecare dată când începe REM, împiedicând-o să viseze,
după trei nopţi persoana va începe să arate semne că are o cădere nervoasă.
Visele sunt, categoric, un mecanism interior de eliberare care ne ajută prin faptul că ne
oferă echilibru emoţional şi ne menţine sănătatea mentală. Visele pot fi considerate păzitori ai
bunei noastre stări mentale şi emoţionale.

DESPRE CE NU ESTE ACEASTĂ CARTE
Mulţi creştini cred că Dumnezeu poate vorbi prin vise, dar ei consideră asta ca fiind mai
degrabă o experienţă ieşită din comun. Poate ei au simţit că Domnul îi călăuzeşte printr-un vis sau
două din când în când de-a lungul timpului. Poate au primit un vis foarte literal în care Isus venea la
ei şi le vorbea clar şi le dădea noi direcţii pentru vieţile lor. Şi asta a fost minunat!
Cu siguranţă Dumnezeu face asta. A făcut-o în Biblie şi cu siguranţă continuă să o facă şi
astăzi. Noi toţi am fost binecuvântaţi de mărturiile incredibile ale unor foşti musulmani care au fost
vizitaţi de Isus în visele lor de noapte şi, ca rezultat, şi-au deschis inima spre Evanghelie şi au
devenit creştini. Slavă Domnului! Acestea sunt povestiri puternice, minunat de auzit.
Oricum, nu despre asta este cartea. Dacă visul este evident şi mesajul este rostit literal, şi tu
înţelegi exact ce înseamnă după ce te trezeşti, atunci nu ai nevoie de nicio interpretare. Înţelegi ce
înseamnă şi nimic nu se pierde la traducere. Şi, da, din când în când suntem binecuvântaţi cu astfel
de vedenii de noapte. Aleluia!
Dar toate celelalte nopţi? Dacă dormim opt ore în fiecare noapte, înseamnă o treime din
viaţa noastră. Este pur şi simplu timp pierdut? Doar ceva de care trupurile noastre fizice au nevoie
pentru a funcţiona, fără altă importanţă eternă sau spirituală? Cu siguranţă nu. Biblia ne arată că
Dumnezeu este un fel de Dumnezeu „verde“ prin faptul că nu lasă lucrurile să se transforme în
deşeuri. Psalmii spun că El adună lacrimile noastre într-o sticlă astfel încât ele să nu se risipească
(vezi Psalmul 56:8). În loc să permită ca durerea noastră să fie fără scop, Dumnezeu răscumpără
suferinţa noastră.
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La fel, cum ar putea un Creator infinit de genial să uite de timpul nostru de somn şi să lase
ca visele noastre să fie lipsite de valoare? El nu face asta. El vorbeşte prin vise şi o face des. Nu o
dată în viaţă, nu o dată la câţiva ani, ci tot timpul.
Visele sunt poarta spre lumea spirituală, unde locuieşte Dumnezeu. Ele sunt precise şi de
încredere. Ele sunt accesibile şi disponibile oricui în fiecare noapte şi oferă un mod plin de
semnificaţie şi puternic de a auzi din Cer şi de a te conecta chiar cu inima lui Dumnezeu.
Este un verset minunat ascuns în Cântarea lui Solomon care revelează ce se întâmplă când
ne odihnim noaptea: „Adormisem, dar inima îmi veghea. Ascultaţi! Iubitul meu bate la uşă...“
(Cântarea Cântărilor 5:2). În timp ce trupul nostru fizic este adormit în această lume, inima noastră
este foarte trează faţă de lumea spirituală, conversând cu Mirele nostru Ceresc preaiubit, Domnul
Însuşi.
Ştiinţa este în sfârşit de acord cu înţelepciunea Vechiului Testament, şi noi putem acum
chiar să studiem principiile lor pentru a corobora această înţelegere profundă a dualităţii noastre
inerente. Incredibil, adevărurile se potrivesc perfect. Să examinăm cât are de spus fizica cuantică
despre această revelaţie biblică uimitoare.
SUPER CE?
Unul dintre citatele mele preferate este „Noi nu suntem fiinţe umane care au o experienţă
spirituală. Noi suntem fiinţe spirituale care au o experienţă umană temporară.“ (Acest citat îi este
atribuit lui Pierre Chardin.)
În fizica cuantică există un termen numit „superpoziţie“ şi el descrie o situaţie în care ceva
este integral în două locuri în acelaşi timp. Isus a spus despre Sine: „Nimeni nu s-a suit în cer, afară
de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul Omului, care este în cer“ (Ioan 3:13). El era simultan pe
pământ şi în cer.
Noi, de asemenea, trăim pe pământ în acelaşi timp în care suntem aşezaţi în locurile cereşti
(vezi Efeseni 2:4-6). Noi suntem spirite şi ne putem mişca uşor în lumea spirituală prin faptul că ne
rugăm la Dumnezeu şi ne conectăm cu El.
În acelaşi timp, noi suntem şi într-un trup fizic, din carne şi sânge, ceea ce face ca pentru noi
să fie la fel de comod să funcţionăm în această lume tangibilă.
De aceea suntem concepuţi perfect, unic şi glorios pentru a fi podul. Noi suntem conectorii
şi conductele care leagă lumea spirituală cu lumea materială şi aduc Cerul pe pământ. Asta se
întâmplă prin noi. Şi unul dintre cele mai naturale momente când se întâmplă este când noi visăm.
SCARA LUI IACOV
Vedem asta clar în Geneza 28:12-17, când Domnul reafirmă faţă de Iacov legământul pe
care El l-a făcut cu bunicul lui Avraam. Într-un vis, Iacov vede o scară care începe de pe pământ şi
al cărei capăt atinge Cerul şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând pe ea. Când se trezeşte, el
declară: „Cu siguranţă Domnul este în locul acesta, şi eu nu am ştiut... Cât de înfricoşat este locul
acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor.“ (Geneza 28:16-17)
Casa lui Dumnezeu este poarta Cerurilor, ne spune acest verset. Ştim că în Noul Legământ
fiecare dintre noi, ca ucenic ai lui Hristos, este un templu al lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 6:19).
Noi suntem casa în care locuieşte Duhul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că suntem poarta Cerului
(vezi 1 Corinteni 3:16-17). Noi suntem uşa şi scara care leagă lumea supranaturală de lumea
naturală.
În Ioan 1:51, Isus îi explică lui Natanael revelaţia aceasta: „Adevărat îţi spun, vei vedea
cerurile deschise şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând pe Fiul Omului.“ Noi ştim că ce sa întâmplat prin Isus se poate întâmpla prin noi, şi chiar lucruri mai mari decât acestea (vezi Ioan
14:12). Isus a explicat că El era poarta care permite ca prezenţa Cerului să umple atmosfera şi aşa
cum este El aşa suntem şi noi în această lume (vezi 1 Ioan 4:17).
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EFECTUL OBSERVATORULUI
Un motiv pentru care visele sunt atât de importante este că ele ne dau o părticică din lumea
spirituală, aşa că putem vedea ce cere Cerul. Ne putem vedea pe noi înşine cum ne vede Dumnezeu:
fără limitări. Nu asta se întâmplă adesea în visele tale – de exemplu, când zburăm (fără avion).
Când începem să explorăm lumea viselor, să lăsăm în spatele minţii noastre ceea ce cred că
veţi fi de acord că este unul dintre cele mai interesante concepte din întreaga desfăşurare a
revelaţiei. Din nou, asta are de-a face cu fizica cuantică şi este o trăsătură cheie a ei. De fapt,
„efectul observatorului“ este înţeles universal ca fiind cel mai misterios, şi totuşi de bază principiu
din întregul câmp de studiu. O definiţie simplă a efectului observatorului este că observând ceva
noi afectăm şi schimbăm acel lucru.
Lumea cuantică este o lume a potenţialului, în care orice rezultat posibil este disponibil în
orice moment. Aceasta este lumea credinţei, în care noi ştim că toate lucrurile sunt cu putinţă celui
care crede (vezi Marcu 9:23).
Vedem acest adevăr dovedit ştiinţific de un fenomen numit „funcţia de undă care coboară“.
Un electron sau un foton (ceva din care se face materia şi lumina) există într-o undă de posibilităţi;
dar când este observat el se prăbuşeşte într-o singură particulă. Simplul fapt de a fi privit sau
măsurat de un echipament al unui om de ştiinţă dărâmă toate posibilităţile distribuite de-a lungul
undei, şi devine manifest şi blocat într-un loc şi timp specifice, ca electron sau foton singur.
Aceasta este o imagine în lumea naturală a ceea ce se întâmplă când ne rugăm. În lumea
spiritului, orice posibilitate este disponibilă pentru noi, de exemplu, vindecare, purtare de grijă şi
perspectivă divină. Vrem să aducem aceste resurse ale cerului în dimensiunea noastră fizică, să
avem aceste posibilităţi infinite de binecuvântare în spirit „coborâte“ şi materializate în lumea
noastră tangibilă. Vrem să vedem undele cereşti coborând într-o manifestare definită, o „particulă“
de vindecare şi binecuvântare – ceva care este concret şi disponibil în dimensiunea noastră
localizată de timp şi spaţiu.
Cum facem asta? Prin vedenie. Prin vedere. Ştiinţa numeşte asta „observare“ şi Biblia o
numeşte „mărturie“. Odată ce Duhul Sfânt a venit peste noi, noi suntem împuterniciţi să fim
martori; suntem unşi să fim observatori (vezi Fapte 1:8).
Îl observăm pe Isus şi mărturisim lumea spirituală a Cerului. Isus vrea un martor al vieţii
Lui, cea pe care El o trăieşte chiar acum. Văzându-L pe El şi lumea Lui spirituală prin vedenii ziua
şi noaptea noi coborâm undele gloriei în atmosfera noastră. Aducem Cerul pe pământ.
Pe scurt, efectul observatorului demonstrează faptul că prin simplele noastre acţiuni de a
vedea ceva noi schimbăm acel ceva. Motivul pentru care asta este ceva atât de profund şi relevant
pentru lucrul cu visele este că Scriptura este plină de mesaje despre cât de important este să priveşti
şi să vezi. „Să ne uităm ţintă la Isus“ (vezi Evrei 12:2). „Noi ne uităm la lucrurile care nu se văd“
(vezi 2 Corinteni 4:18). „Umblarea după lucrurile Duhului“ (vezi Romani 8:4-7). „Gândiţi-vă la
lucrurile de sus“ (vezi Coloseni 3:1-2). Şi dincolo de toate: „Primiţi ungerea de a fi martori“ (vezi
Fapte 1:8). Privitori. Noi am fost botezaţi de Duhul Lui, care sparge lumea supranaturală pentru
noi, împuternicindu-ne să fim observatori, privitori şi văzători.
CE FACE ISUS
Ştim că Isus a făcut numai de L-a văzut pe Tatăl Lui că face în lumea spirituală şi că a
vorbit ce L-a auzit pe Tatăl Lui că spune din această lume spirituală (vezi Ioan 5:19; 8:38). Deci,
da, noi sigur facem la fel. Noi ne uităm în lumea spirituală prin vise şi vedenii şi modelăm ceea ce
se întâmplă acolo. Noi putem copia şi imita asta şi ar trebui să o facem. Este un lucru important.
Dar, conform fizicii cuantice, se întâmplă mult mai mult decât înţelegem noi. Este vorba de
faptul că, înainte ca noi să-L imităm de fapt şi să-L modelăm pe Isus şi să trăim în adevărul pe care
îl vedem în visele noastre, înainte chiar să urmăm activ călăuzirea Lui, simpla acţiune de a observa
a jucat deja un rol în crearea în lumea noastră a ceea ce vedem în a Lui. Văzând şi încuviinţând
semnificaţia vedeniilor noastre de noapte noi contribuim la aducerea mesajelor lor în viaţa din
starea de veghe.
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Noi vrem să „schimbăm“ ceea ce observăm în lumea visului, astfel încât să nu fie doar o
realitate supranaturală, ci, de asemenea, ceva vizibil în lumea naturală. Noi vrem să „influenţăm“
adevărul lumii spirituale astfel încât el să fie evident şi în lumea materială.
Vedenia este podul care ne ajută să mutăm Împărăţia Cerurilor din partea spirituală a lumii
în partea tangibilă a ei.
Vederea noastră, faptul că observăm produc un rezultat în acelaşi mod în care fizicienii au
dovedit-o în laboratoarele lor. Noi suntem martori ai lui Isus şi ai Împărăţiei Lui în timp ce dormim
şi vederea şi auzirea ne schimbă lumea din starea de veghe prin manifestarea realităţii Lui în
această parte a dimensiunii.
Phil Mason, director spiritual al New Earth Tribe din Byron Bay, Australia, elucidează
legătura dintre spirit şi cuantice în excelenta lui lucrare Quantum Glory. El arată că Dumnezeu este
Observatorul Ultim, şi asta pentru că El vede totul, tot ce există.1 Orice posibilitate este prezentă în
lumea spirituală, dar Dumnezeu vrea ca noi să fim creatori împreună cu El şi să aducem pe pământ
ce există în Ceruri. El a făcut deja ca asta să fie la îndemâna noastră şi ne-a autorizat să o facem;
noi trebuie doar să co-semnăm cecul Lui.
Un mod puternic de a face asta este prin a privi la Ceruri şi a vedea ce face El. Noi
„măsurăm“ ce este în Ceruri prin comparaţie cu felul în care sunt lucrurile pe pământ, şi înţelegem
că nu se potrivesc. Vedem în lumea spirituală ce are El pregătit pentru noi şi apoi suntem de acord
cu ce vedem. Spunem „da“ tuturor lucrurilor pe care le intenţionează Dumnezeu şi acest act de
acord vizual devine podul peste care pot trece promisiunile lui Dumnezeu. Cerul este eliberat pe
pământ prin noi, mai ales prin actul nostru de a vedea – prin observaţia noastră, prin visele noastre,
vedeniile noastre de noapte.
Resursele Cerului rămân într-o stare spirituală a posibilităţii până când cineva de pe pământ
le remarcă. Prin această observaţie, binecuvântarea potenţială este eliberată să se materializeze în
lumea noastră naturală.
Prin visele noastre putem privi la o realitate spirituală care nu este foarte tangibilă în această
dimensiune fizică şi, prin observare, facem ca acest potenţial supranatural să se manifeste pentru
noi aici şi acum.
Isus este conducătorul al cărui exemplu îl urmăm, şi El a observat (vezi Ian 5:19-20). El a
privit (vezi Ioan 8:38). El a ascultat Duhul (vezi Ioan 5:30). Deci noi ajungem să facem aceste
lucruri fie că înţelegem întreaga ramificaţie a ascultării noastre, fie că nu. Practicând arta biblică a
interpretării viselor şi privind şi ascultând la lumea spirituală, noi suntem de fapt parteneri cu
Dumnezeu în calitate de co-creatori, manifestând Împărăţia Lui a Cerurilor în lumea fizică de pe
pământ.
SĂ CREĂM ÎMPREUNĂ CU DUMNEZEU
„Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul El îl dă fiilor oamenilor“ ( Psalmul 115:16). În
cartea sa Redescoperirea Împărăţiei, defunctul dr. Myles Munroe vorbeşte despre cum vrea
Dumnezeu să „colonizeze pământul cu Cer“.2 Noi suntem ambasadori şi co-creatori. Noi suntem
observatori şi martori. Dumnezeu ne-a dat un joc de jucat. El face treaba. El creează minunile şi
aduce Cerul pe pământ, dar El face asta împreună cu noi. În noi. Prin noi.
Să visăm visele lui Dumnezeu şi să privim vedeniile Lui, ambele pe timpul zilei şi noaptea,
constituie cheia pentru a manifesta Cerurile pe pământ.
Observarea joacă un rol important în conectarea cu Împărăţia. Odată ce învăţăm cum să
vedem ceea ce vede Isus vom începe să refacem ruptura dintre lumi.
Pastorul Bill Johnson de la Biserica Bethel din Redding, California, învaţă că noi
manifestăm orice lucru de care suntem conştienţi. Conform părerii lui, noi eliberăm întotdeauna
realitatea lumii de care suntem cei mai conştienţi. Deci dacă avem cunoştinţă despre atmosfera din
Ceruri, despre pacea prezenţei Lui, despre Hristos Însuşi, Îl putem împărtăşi. Putem radia viaţa Lui
şi elibera puterea Lui în lumea noastră.
În Vechiul Testament este o povestire fascinantă despre vis, plină de promisiune şi
precedent. Îţi aminteşti de povestea lui Iacov şi a oilor lui vărgate şi pătate? Socrul lui Iacov,
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Laban, profita de Iacov şi îi tot schimba plata. Dumnezeu a venit la Iacov într-un vis şi i-a spus ce
să facă în legătură cu asta. Geneza 30 şi 31 ne spune cum l-a învăţat Dumnezeu pe Iacov ca, atunci
când se împreunau cele mai puternice şi mai sănătoase animale din turmă, el să pună nuiele
dezvelite de coajă în jgheabul din faţa lor.
Iacov a procedat confirm revelaţiei din visul lui. Rezultatul surprinzător a fost că atunci
când oile puternice se uitau la nuielele dezvelite de coajă ele zămisleau miei vărgaţi. Cele mai bune
animale deveneau vărgate exact ca nuielele la care se uitau. Laban fusese de acord că Iacov poate
avea toate oile vărgate pentru el, deci acesta a fost modul prin care Dumnezeu i-a oferit lui Iacov în
posesie o turmă puternică şi sănătoasă (vezi Geneza 30:31-31:17).
Printr-un vis Dumnezeu i-a dat lui Iacov o idee de afaceri creativă care l-a binecuvântat
financiar, făcându-l să se „îmbogăţească din ce în ce mai mult“ (Geneza 30:43). Acesta este un
bun motiv să asculţi de visele tale şi să acţionezi pe baza lor!
Am considerat această povestire ca fiind puţin greu de înţeles până când am auzit un pastor
predând despre cum reflectă apa, deci este un loc de reflecţie şi meditaţie.
Este o imagine a modului în care trebuie noi să medităm la Cuvânt şi să fim schimbaţi de el
(vezi Iacov 1:23-25). La fel, Domnul i-a spus tatălui meu în jurnalul lui, acum câţiva ani,
următoarele: „Orice lucru asupra căruia te concentrezi creşte în tine şi vei deveni orice creşte în
tine“.
Este ceea ce demonstrează această poveste din Vechiul Testament: indiferent care este
lucrul asupra căruia te concentrezi, el este ceea ce vei deveni. Este aceeaşi revelaţie pe care Pavel o
dezvăluie în epistola sa: când privim într-o oglindă slava Domnului, suntem transformaţi în acelaşi
chip (vezi 2 Corinteni 3:18). Aceasta a fost, de asemenea, semnificaţia unui vis pe care l-am avut
recent.
VISUL DESPRE O IMPRIMANTĂ 3-D
În vis, eu eram în casă la mine şi am coborât în camera unde aveam banda de alergare.
Acolo am ajuns foarte aproape de fratele meu Josh şi el a sfârşit prin a sta pe mâna mea! Pe când
mă uitam la el, mi-a făcut o poză. Apoi urma să o printeze folosind o imprimantă 3-D.
Mesajul lui Dumnezeu prin acest vis era incitant şi interpretarea, încurajatoare. Casa mă
reprezenta pe mine, şi acţiunea de a coborî ilustra intrarea mea adânc în interiorul meu până la
inima mea. Acesta este locul unde eu „exersez“ evlavia şi unde se „antrenează“ mântuirea mea
(aminteşte-ţi, eram în camera de exerciţii a casei noastre).
Fratele meu Ioshua Îl reprezintă pe Yeshua, Isus, Fratele meu mai mare. Faptul că El stătea
pe mâna mea este o imagine a mea intrând într-un legământ şi o înţelegere mai adânci cu El (vezi
Geneza 24:2-3). Când m-am mutat mai aproape şi m-am uitat la El cu faţa descoperită, m-am uitat
la chipul Lui. El a luat imaginea mea (fotografia) şi a transformat-o în alte dimensiuni. Noi vrem să
ne vedem cum ne vede Dumnezeu, prin lentilele Lui. Imaginea Lui despre noi este mai magnifică
decât ne putem imagina şi, odată ce ne vedem cum ne vede Dumnezeu, suntem schimbaţi. Această
scenă era o scenă de vis pentru 2 Corinteni 3:18. Am remarcat slava lui Dumnezeu şi slava m-a
schimbat. Nu era numai o realitate spirituală; slava m-a transformat, manifestându-se în realitatea
mea fizică. În visul meu m-am uitat la Isus şi, ca rezultat, El m-a făcut să arăt mai mult ca El.
Dumnezeu vrea să-şi vadă imaginea în noi. Noi suntem copiii Lui şi El vrea o asemănare izbitoare
în familie!
Este important că Scriptura spune „Noi privim ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu şi
suntem, schimbaţi“ (vezi 2 Corinteni 34:18). Noi nu doar ne uităm la un răsărit minunat şi de
minunăm de slava pe care o vedem acolo. O oglindă este locul unde ne uităm la noi înşine.
Conform efectului observatorului, ceea ce este privit şi mărturisit este ceea ce schimbă.
„Noi privim ca într-o oglindă“, deci ne observăm pe noi înşine şi privim, de asemenea, slava lui
Dumnezeu în aceeaşi imagine din oglindă (vezi 2 Corinteni 3:18). Slava Lui este în noi. Când ne
concentrăm asupra Lui, a sfinţeniei Lui, a prezenţei Lui, a slavei Lui, suntem transformaţi în
această imagine.
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Dacă ne uităm în oglindă şi vedem doar o persoană, nu ne-am uitat suficient de îndeaproape
(2 Petru 1:4). Apostolul Paul i-a mustrat pe corinteni pentru că „se poartă omeneşte“ (1 Corinteni
3:3). Cum ar putea el să spună asta? Nu asta este ce erau ei? Nu, Pavel a înţeles revelaţia despre
care au scris Petru şi Ioan: Noi avem ADN-ul divinităţii (vezi 1 Petru 1:23). Noi suntem creaţiile
supranaturale ale lui Dumnezeu Însuşi (vezi 1 Ioan 3:9). Noi nu suntem din lumea aceasta (vezi
Ioan 17:16).
Mesajul meu despre vise a încapsulat aceste concepte mai ales prin aspectul imprimantei 3D. Într-un proces pe care nu-l înţeleg cu adevărat, dar despre care ştiu că adesea implică lumină,
imprimanta 3-D face obiecte solide tridimensionale pornind de la un fişier digital. Începe prin a
face un design virtual al obiectului pe care vrei să-l creezi. Este o imagine excelentă în lumea
naturală pentru ceea ce Dumnezeu face cu noi din punct de vedere spiritual
La naşterea noastră din nou, când suntem născuţi de sus de Duhul Lui, Dumnezeu a făcut un
design virtual în lumea supranaturală, ca nişte creaţii noi în El. La fel ca un fişier digital, duhurile
noastre sunt invizibile şi intangibile. Dar Dumnezeu vrea ca viaţa Lui spirituală în noi să devină o
realitate tangibilă şi în lumea pământească.
Deci prin lumina slavei Lui, într-un proces care este dincolo de înţelegerea noastră,
Dumnezeu ne recreează strat cu strat, tot mai perfect în asemănarea cu El, manifestând prezenţa
Duhului Lui cel Sfânt într-o lume tridimensională, prin noi. Noi suntem destinaţi să fim conform
imaginii Fiului Lui printr-o îmbunătăţire supranaturală multidimensională (vezi Romani 8:29).
Acesta este un sinopsis scurt al ceea ce facem noi prin visele noastre: noi le observăm pe ele
şi mesajul lor din Cer, ceea ce face ca realitatea spirituală din ele să se manifeste în lumea noastră
naturală. Iacov în Geneza, Pavel în Noul Testament, efectul observatorului în fizica cuantică, visul
meu de săptămâna trecută cu imprimanta 3-D – toate spun acelaşi lucru. Fiecare confirmă adevărul
ştiinţific, scriptural, spiritual, că observarea duce la transformare.
PORTALURI ALE SLAVEI
Noi suntem infinit mai puternici decât ne-am imaginat vreodată. Noi suntem purtătorii
imaginii lui Dumnezeu în această lume şi, obeservându-I Împărăţia spirituală, contribuim la
aducerea ei pe pământ. Noi primim părţi din aceasta în fiecare noapte. Vedem instantanee ale
duhului prin visele noastre. Ne uităm la Isus şi suntem martorii Lui şi asta este parte a modului în
care El Se manifestă şi în care slava Lui schimbă atmosfera noastră.
Noi suntem martori şi observăm şi suntem de acord cu adevărurile pe care visele noastre le
revelează şi Dumnezeu foloseşte ochii noştri aţintiţi la El şi la lumea Lui ca o legătură
supranaturală, punctul de transfer.
Prin Duhul Sfânt unit cu duhurile noaste eliberate prin trupurile noastre pământeşti în lumea
aceasta Împărăţia vine, supranaturalul invadează naturalul şi adevărul invizibil devine realitate
vizibilă şi se materializează răspunsul la rugăciunea Lui şi la ale noastre: „Facă-se voia Ta precum
în cer, aşa şi pe pământ“ (Matei 6:10).
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Capitolul 2
ABC-UL INTERPRETĂRII VISELOR.
CUM SĂ TRADUCI LIMBAJUL
PE CARE ÎL VORBEŞTE DUMNEZEU ÎN TIMPUL NOPŢII
„Ei i-au spus: «Am visat un vis şi nu este nimeni care să-l tălmăcească». Iosif le-a zis:
«Tălmăcirile lui ale lui Dumnezeu. Istorisiţi-mi dar visul vostru».“
– Geneza 40:8

Acum, că am stabilit fondul şi importanţa incredibilă a interpretării viselor, să nu mai
pierdem timpul. Vom fi foarte practici şi vom examina ce înseamnă interpretarea viselor în mod
personal, învăţând să folosim „Abordarea întrebărilor cheie“ când traducem limbajul viselor. Vom
explora în detaliu fiecare dintre aceste întrebări în acest capitol, dar pe scurt ele sunt următoarele:
■ În vis, ce făceam eu? Aceasta este acţiunea cheie.
■ În vis, cum mă simţeam? Aceasta este emoţia cheie.
■ Cum se potrivesc acţiunea principală şi emoţia din vis cu viaţa mea de zi cu zi? În ce
domeniu din viaţa mea experimentez o acţiune sau o emoţie similare? Acesta este cadrul visului.
Când începem călătoria noastră de investigaţie, cel mai important principiu pe care trebuie
să-l înţelegem în legătură cu visele este că ele sunt în mare măsură simbolice. Rareori sunt literale,
dar aproape totul în ele – oameni, locuri şi lucruri – reprezintă de obicei altceva.
De exemplu, avem tot felul de simboluri în credinţa noastră. Nu vedem o imagine cu o
cruce şi începem să ne întrebăm în legătură cu tipul de lemn din care este făcută. În loc de asta, o
asociem imediat cu Isus şi cu mântuirea noastă. La fel, ştim că, biblic vorbind, un porumbel poate fi
un simbol al Duhului Sfânt.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Simbolurile vor veni din viaţa celui care visează, aşa că întreabă: „Ce înseamnă pentru
mine acest simbol? Sau, dacă interpretezi visul altcuiva, întreabă: „Ce înseamnă acest simbol
pentru tine?“
De exemplu, Iosif lucra la câmp şi visa snopi, soare, lună şi stele (vezi Geneza 37:1-11).
Aceste imagini înconjoară un copil de păstor care trăieşte la câmp. Nebucadneţar, un împărat,
visa statui de aur, care sunt în jurul unui împărat ce trăieşte în palate (vezi Daniel 2:31).

DANSÂND CU EROUL NOSTRU
Prietena mea Elena s-a născut în Rusia, deci simbolurile ei veneau din acea ţară şi cultură şi,
astfel, erau foarte diferite de ale mele.
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Ea a avut un vis minunat, pe care a avut bunăvoinţa să mă lase să-l împărtăşesc, şi care
ilustrează atât unicitatea şi caracterul personal al simbolurilor noastre din vise, cât şi frumuseţea
inimii lui Isus, iubitul sufletelor noastre. Mai jos este visul Elenei, în cuvintele ei.
Noaptea trecută am avut un vis diferit. Era un fel de petrecere cu dans, cu mulţi oameni pe
covorul de dans, şi eu dansam toate dansurile cu un actor rus. Aveam un sentiment puternic că eram
în siguranţă şi tratată cu grijă, şi ştiam că nu o să mă lase şi că o să mă protejeze de orice (el este un
bărbat masiv, foarte puternic). Rolurile lui în filme sunt de obicei de erou curajos care face lucruri
bune, îi protejează pe cei slabi şi luptă împotriva răului şi alte lucruri de acest fel... şi nu am văzut
niciun film cu el cel puţin de când m-am mutat în SUA.
Ce m-a mai surprins în vis este că lui nu-i păsa, fiind atât de faimos, că oamenii îl vor vedea
dansând atât de mult timp cu cineva ca mine. Pe când vorbeam şi i-am spus pe nume în visul meu,
am realizat că este numele soţului meu – Michael! Asta trebuie să însemne ceva bun!
CUM S-A REVELAT ISUS ÎNSUŞI ÎN VIS
Principalele emoţii experimentate în acest vis au fost acelea de a se simţi în siguranţă,
specială, tratată cu grijă şi protejată. Acţiunea principală a visului a fost să fie aleasă să danseze cu
un erou puternic, curajos, extraordinar.
Aceasta este o reprezentare perfectă a lui Dumnezeu, pentru că, exact aşa cum a făcut
actorul în filme, Isus ne protejează şi ne face să ne simţim în siguranţă, trataţi cu grijă şi iubiţi. El
întotdeauna face lucruri bune, Se luptă cu duşmanii noştri pentru noi şi ne salvează.
În plus, noi poate simţim că nu ne măsurăm cu Isus, că El este din cu totul altă ligă, aşa cum
ar fi un actor foarte celebru. Totuşi, El ne-a ales şi ne-a onorat numindu-ne propriii Lui copii. Noi
suntem mireasa lui Hristos şi El vrea să aibă plăcerea de a dansa cu noi.
Elena a experimentat aceste adevăruri scripturale – cum te simţi să fii ales. Acum ea
înţelege mai mult din ce înseamnă să fii onorat şi iubit astfel, pentru că a trăit asta în visul ei. Noi
nu ştim diferenţa dintre ceva ce se întâmplă în viaţa reală şi în viaţa din vis. Noi toţi am trecut prin
a ne bate inimile cu putere şi a avea palmele umede din cauza unui vis înfricoşător. Visele ne
afectează! Şi visele pozitive, ca acesta, ne afectează.
Dacă adormim şi în visele noastre ajungem să dansăm cu Isus şi suntem copleşiţi de atenţie
şi afecţiune din partea Iubitului nostru, este o odihnă destul de bună în timpul nopţii. Ne trezim din
asta într-un loc mult mai bun din punct de vedere emoţional şi spiritual. Apoi, când suntem ispitiţi
să ne simţim neiubiţi sau nevrednici, putem pur şi simplu să ne întoarcem la vis. Îl retrăim şi
experimentăm din nou acele sentimente de acceptare, de a fi special şi pus deoparte şi tratat cu
grijă. Medităm la cât de bine te simţi să fii ales şi lăsăm ca asta să ne aducă iar într-un loc de pace şi
bucurie.
STRATURI ŞI NIVELURI
Uneori simbolurile noastre din vise înseamnă un lucru la un anumit nivel de interpretare şi
alt lucru când se desfăşoară un alt strat de înţelesuri. Nu trebuie să fie unul sau altul. Atâta vreme
cât ambele mesaje se potrivesc cu cel care visează şi „i se par bune persoanei şi Duhului Sfânt“,
putem presupune fără probleme că în vis se ascund înţelesuri duale şi revelaţie multi-dimensională
(Fapte 15:28).
Din punct de vedere scriptural, găsim acest principiu în multe profeţii din Vechiul
Testament. Mai ales în cazul lui Isaia, putem vedea cu uşurinţă cum vedeniile lui de la Domnul
chiar au avut cel puţin trei straturi de înţeles şi împlinire. Ele vorbeau despre 1) reîntoarcerea
israeliţilor din robie, 2) venirea lui Mesia şi aşezarea Împărăţiei Cerurilor şi 3) A Doua Venire şi
Nunta. Deşi diverse, este evident că toate aceste trei niveluri de revelaţie sunt adevărate.
Şi aşa este şi cu noi. De exemplu, în visul Elenei, actorul şi soţul ei aveau acelaşi nume. La
un nivel, visul îi aminteşte de modul în care soţul ei, Michael, este cavalerul ei în armură
strălucitoare.
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Este un mod de a o face să-l vadă clar ca pe eroul care este el în viaţa ei şi de a-i arăta cum
este el protector şi cum luptă pentru ea. Legământul căsătoriei este o poveste de dragoste epică şi ea
este personalul feminin principal.
Un alt nivel de semnificaţie este că simbolul eroului care are acelaşi nume cu al soţului ei
poate fi văzut în Isaia 54: „Căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui; şi
Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ. Căci
Domnul te cheamă înapoi... cu o dragoste veşnică...“ (Isaia 54:5-8).
Elena a trăit aceste versete în visul ei, simţind cum e să fii chemată special şi aleasă de Soţul
ei Ceresc, Domnul.
SIMBOLURI PERSONALE ALE CELUI CARE VISEAZĂ
Este, de asemenea, semnificativ faptul că Isus i-a împărtăşit naţionalitatea în visul ei. Faptul
că eroul ei, Isus, a venit la ea ca un bărbat rus este profund deoarece i-a arătat Elenei că El este
exact ca ea. Asta îi spune ei că El înţelege de unde vine ea, că şi El a fost acolo. Îmi place modul în
care Domnul Se identifică pe Sine cu ea prin acest simbol special.
În cele din urmă, mesajul final al visului se găseşte în acţiunea principală, în care Elena a
fost aleasă să danseze cu Isus – nu să lucreze pentru El; să danseze cu el. Asta este ceea ce vrea
Dumnezeu – să danseze cu noi, să ne iubească şi să Se distreze şi să aibă o viaţă împreună cu noi.
Atât de des ne temem că Dumnezeu cere ceva dificil şi ne îngrijorăm de faptul că, dacă ne
predăm Lui, El ne va pune să facem lucruri pe care nu vrem să le facem. Dorinţa inimii Lui este cu
adevărat relaţia – conversaţie, atenţie, intimitate, prietenie, dragoste.
Şi care este simbolul perfect pentru asta? Un partener de dans.
Prin vis, Dumnezeu spune: „Elena, vreau să fiu parte din viaţa ta. Ce faci tu deja şi ce vrei
tu deja să faci – să le facem împreună.“
Prietena mea Ivey Rorie a împărtăşit acest gând minunat într-una din postările ei pe blogul
Cuvântul Zilei: „Rugăciunea noastră pentru mântuire nu era un bilet de intrare în Cer. Era o cerere
în căsătorie.“ Da!
Îmi place asta. Şi este exact ceea ce îi permite Elenei acest vis să experimenteze în primul
rând şi să simtă: dragostea lui Dumnezeu pentru ea. Marea Invitaţie a credinţei noastre este să
acceptăm pur şi simplu mâna Lui pentru a dansa prin viaţă împreună cu El.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Visul vorbeşte în general despre grijile cu care se confruntă inima ta în mod curent. Deci
în primul rând întreabă: „Ce aspecte am procesat în ziua de dinainte de a avea visul?“
De exemplu, Pavel se întreba unde să meargă data viitoare în călătoria lui misionară şi a
avut un vis cu un bărbat macedonean care-i cerea să vină la el (vezi Fapte 16:6-10).
Nebucadneţar credea că împărăţia lui va dăinui pentru totdeauna şi a avut un vis despre un copac
care era tăiat de la rădăcină (vezi Daniel 4:1-18).
Iosif vroia să rupă logodna cu Maria, dar, pe când se gândea la asta, i-a apărut în vis un
înger şi l-a făcut să se răzgândească (Matei 1:19-20). Odată ce ştii gândurile care erau în inima
persoanei care visează atunci când ea adoarme, este mult mai uşor să schiţezi înţelesul visului.
CADRE SEMNIFICATIVE
Cadrul unui vis este ca legenda unei hărţi folosite la căutarea comorilor: nu-l înţelegem pe
unul fără celălalt. Avem nevoie în primul rând să luăm în considerare cadrul din viaţa noastră reală
pentru a descoperi comoara îngropată a mesajului din visul nostru.
De exemplu, eu conduceam un grup care explora interpretarea viselor şi una dintre doamne
a împărtăşit un vis despre care toată lumea era sigură că nu are nicio semnificaţie. Ei au insistat:
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„Nu toate visele au semnificaţie. Nu trebuie să găsim un mesaj în fiecare dintre ele – mai ales în
acesta!“
Dar imediat ce Marie ne-a povestit visul ei am avut o idee despre ce era şi am întrebat-o:
„Deci, te simţi ca şi cum nu ai fi pregătită pentru ceva? Este un domeniu din viaţa ta reală pentru
care nu te simţi pregătită sau care te îngrijorează?“
Asta era. Şi ea şi soţul ei au înţeles imediat exact la ce se referea visul. Ea a spus că
serviciul o făcuse să se simtă îngrijorată în ultimul timp. Ca o confirmare, simbolurile şi acţiunile
din visul ei se potriveau perfect cu situaţia ei de la muncă.
Ea a înţeles că Dumnezeu îi vorbea prin vis, încurajând-o să-şi proceseze cu El sentimentele
de anxietate în loc să încerce să se descurce singură cu toate. El o chema la pacea Lui şi o invita să
se odihnească în El.
Această povestire simplă ilustrează unul dintre cele mai importante principii ale interpretării
viselor: trebuie să luăm în considerare întotdeauna cadrul. Cadrul visului nostru este contextul, ce
se întâmplă în viaţa noastră reală la momentul la care avem visul. Pentru a determina asta, ar trebui
să ne punem următoarele întrebări: „La ce am lucrat în timpul zilei? La ce ne gândeam când am
adormit în acea noapte? Pentru ce ne-am rugat?“
Cadrul contextual al vieţii noastre din starea de veghe stabileşte scena pentru vis. Când luăm
în considerare cadrul devine mult mai uşor să indicăm domeniul vieţii noastre despre care vorbeşte
visul.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Pe urmă vrem să ne uităm la acţiunea principală a visului. Roagă-L pe Duhul Sfânt să-ţi
arate simbolismul acţiunii.
De exemplu, dacă simbolul din visul tău este că maşina ta merge cu spatele, întreabă: „În
ce mod simt eu că merg înapoi? Cum anume nu merg înainte într-un domeniu din viaţa mea?“
Dacă altcineva conduce maşina ta în vis, întreabă: „În ce mod această persoană îmi conduce sau
controlează viaţa (de exemplu, reacţiile, atitudinile, comportamentele mele) în acest moment?“
sau „Cum mă controlează pe mine caracteristica pe care o simbolizează această persoană?“
(Vezi secţiunea viitoare despre simbolismul oamenilor din visele tale.) Când cazi, întreabă: „În
ce mod simt eu că mă duc în jos, că pierd teren sau pierd controlul în viaţa mea în acest
moment?“ Dacă zbori, întreabă: „În ce mod sau în ce domeniu din viaţa mea simt să parcă zbor
– mă ridic deasupra problemelor şi abilităţilor mele?“
Dacă eşti urmărit, întreabă: „Cum şi de ce mă simt de parcă aş fi urmărit sau vânat?“
Dacă eşti gol, întreabă: „În ce mod mă simt de parcă sunt expus sau vulnerabil?“
Dacă visezi că mori, întreabă: „Ce anume moare în mine?“ (Poate fi un lucru bun, pentru
că poate mori faţă de mândrie, sau de sine, sau de dependenţa de muncă.) Aminteşte-ţi, acţiunile
din vise trebuie văzute simbolic.
Dacă visul tău vroia să-ţi arate cu adevărat că urmează să mori ar fi ilustrat simbolic
acest eveniment. De exemplu, cu numai câteva zile înainte de asasinarea lui, preşedintele
Lincoln a visat un sicriu.
Odată ce ai folosit emoţia şi acţiunea din vis pentru a identifica aspectul din viaţa ta pe
care ţi-l revelează vedenia, restul simbolurilor vor fi mult mai uşor de identificat.
FERRARI-UL AURIU
Mă rugam să fiu găsită în Hristos – cu adevărat, în interiorul Lui (vezi Filipeni 3:8-9).
Meditasem la versetele despre această revelaţie şi apoi am avut un vis. În el mi se dăduse un Ferrari
nou nouţ, strălucitor, de culoare aurie. Am intrat în el şi l-am condus, şi a fost extraordinar!
În interiorul acelui Ferrari era, categoric, locul unde vroiam să fiu.
Emoţia principală din acest vis a fost de recunoştinţă extremă şi acţiunea principală era să
fiu în Ferrari şi să merg cu el, în el. Asta mi-a amintit de Fapte 17:28: „În El avem viaţa, mişcarea
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şi fiinţa“. De asemenea, mi-a amintit de israeliţi în pustiu: „Domnul mergea înaintea lor: ziua întrun stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze,
pentru ca să meargă şi ziua, şi noaptea“ (Exod 13:21). Ideea e că noi vrem să mergem cu
Dumnezeu, cu slava Lui.
De ce a folosit Dumnezeu un Ferrari auriu ca simbol pentru El şi pentru gloria Lui? Ei bine,
auriul este o culoare mistuitoare, similară stâlpului de foc. De asemenea, este o culoare cerească
(vezi Apocalipsa 21:21).
Şi un Ferrari – este italian, nu? Cu siguranţă nu de pe aici – ca slava lui Dumnezeu. Este din
Cer, deci nu este de pe aici. Ferrari este exotic, ca să nu mai spunem că este extrem de puternic. Şi
este mai luxos decât am nevoie, dar aşa este Dumnezeu pentru tine – întotdeauna face excesiv mai
mult decât am putea cere sau ne-am putea imagina (Efeseni 3:20).
Mesajul vedeniei din această noapte m-a încurajat să văd cum sunt eu în interiorul lui
Dumnezeu şi al slavei Lui. El mă mişcă. Rugăciunile mele au fost ascultate – şi asta într-un mod
care este chiar mai bun şi mai extravagant decât m-am gândit. Această confirmare de la Dumnezeu
a făcut ca emoţia mea în viaţa reală să fie exact ca aceea pe care am avut-o în vis – extrem de
recunoscătoare şi extraordinar de binecuvântată. Sunt în interiorul lui Hristos! Şi asta face ca pentru
El să fie foarte uşor să mă mişte şi să mă aşeze exact acolo unde vrea El să fiu.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Pentru că cele mai multe vise sunt despre sinele interior, începe procesul de interpretare a
visului tău cu presupunerea că probabil el este despre ceva cu care te confrunţi sau ar trebui să te
confrunţi chiar acum în viaţa ta.
Izolează emoţia din vis. Cum te-ai simţit prima dată când te-ai trezit? Era inima ta
zdrobită de frică? Erai confuz, frustrat, mânios, respins sau ameninţat? Te-ai simţit iubit,
încântat, fericit sau mulţumit? Te-ai simţit expus, nepregătit sau dezamăgit?
Care era emoţia de ansamblu pe care a evocat-o visul? În care aspect din viaţa ta mai
simţi această emoţie?
Dacă nu este evident pentru tine imediat, cere-I Domnului să-ţi reveleze asta.

PETRECEREA SURPRIZĂ
În timpul orelor mele petrecute în stare de veghe Dumnezeu îmi poate spune că are totul sub
control. Pot citi versete despre planurile Lui bune pentru mine şi despre cum gândurile Lui pentru
mine sunt pline de speranţă, prosperitate şi pace (Ieremia 29:11). În plus faţă de citirea acestor
versete, Domnul îmi va vorbi chiar şi personal în jurnalul meu bi-direcţional şi în momentele mele
de linişte cu El, ca să ştiu că El poate face cu siguranţă lucruri nemaipomenite în spatele scenei.
Sună foarte bine! Dar dacă aceste binecuvântări nu par să se întâmple în viaţa mea în acest
moment? Vreau să spun, cum ar trebui să mă facă să mă simt toate aceste promisiuni minunate?
Arată bine pe hârtie, dar la un anumit moment poate nu simt în mod deosebit că cineva se gândeşte
la mine sau are grijă de mine. Şi atunci?
Atunci mă duc la culcare şi visez visele lui Dumnezeu şi simt inima Lui. Îmi amintesc că
odată mă simţeam puţin uitată şi mă întrebam unde era Dumnezeu în toate lucrurile acestea care se
întâmplau în viaţa mea.
Cu siguranţă, ştiam că El era acolo; dar nu mi se părea aşa.
Aşa că El mi-a dat, plin de har, un vis în care mergeam la o reuniune – cel puţin asta e ce
credeam. Dar pe urmă, când am ajuns, s-a dovedit a fi o petrecere surpriză uriaşă, bine pregătită –
pentru mine! Atât de mulţi oameni au venit la sărbătoare, şi erau decoraţiuni din belşug, şi mâncare
delicioasă, şi cadouri împachetate colorat.
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Complet fără ştirea mea, toată această organizare durase săptămâni întregi. Participanţii se
gândiseră la mine în tot acest timp şi gândurile lor erau de bine şi de pace. Ei planificaseră şi
lucraseră din greu ca să mă binecuvânteze în cel mai bun mod posibil!
M-am simţit iubită, tratată cu grijă, şi am simţit că oamenii se gândeau la mine. Eram
copleşită de generozitatea, entuziasmul şi timpul pe care îl investiseră doar ca să mă onoreze pe
mine.
A fost un vis special, şi m-am trezit foarte bine. Am avut această revelaţie: Dumnezeu
pregăteşte binecuvântare pentru mine. El orchestrează lucruri mari!
Doar am văzut asta. Am trăit-o în visul meu şi am înţeles că Dumnezeu mă încuraja să
continui, să cred în petrecerile Lui surpriză şi să cred în toate lucrurile bune pe care El le pregăteşte
pentru mine.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Religia încearcă să ajungă la Dumnezeu dezvoltând teologii şi stabilind voia cuiva.
Dumnezeu vine spre om întâlnindu-i direct inima şi duhul cu vocea Lui, cu profeţie, vis, vedenie
şi ungere.

TRILOGIA MIRESEI
Aşa cum sugerează cheia de mai sus pentru vis, religia este doar despre un credincios care
îşi stabileşte voia, în timp ce Dumnezeu ar prefera mult mai mult să facă o lucrare supranaturală a
harului în inimile noastre. În cel mai bun scenariu, ambele vor duce la aceleaşi rezultate, dar
încercarea de a ne folosi tot timpul propria putere a voinţei este epuizantă.
Studiu de caz: Am încercat să nu fiu critică în privinţa anumitor lucruri pe care le vedeam la
fraţii şi surorile mele în Hristos şi la Biserică. Ştiam că nu trebuia să judec, dar încă mă luptam cu
asta. (Acesta a fost cadrul din viaţa mea reală.) Deci Dumnezeu, în harul şi răbdarea Lui, a decis sămi dea trei vise, în trei nopţi consecutive, care mi-au arătat perspectiva Lui în legătură cu Biserica
Lui. Ea este Mireasa Lui şi, aşa cum se dovedeşte, El este nebun după ea.
Prima noapte, visul unu: călcând mireasa
VIS: Aproape am călcat cu maşina o mireasă. Am plâns neconsolată şi m-am rugat
pentru ea. Totuşi, ea era bine şi şi-a văzut de viaţa ei.
ACŢIUNE: Nepăsare
EMOŢIE: Teamă de consecinţe necunoscute (Voi fi dată în judecată? Voi merge la
închisoare?)
INTERPRETARE: Dumnezeu mi-a arătat cum, prin gânduri şi cuvinte negative la
adresa Bisericii, eu o călcam pe Mireasa Lui. Aşa cum ar fi un proaspăt soţ în ziua nunţii Lui,
Isus avea inima zdrobită.
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În ceea ce priveşte această parte a visului, Dumnezeu a spus specific: „Ai dreptate, este
despre Mireasa lui Hristos – Mireasa Mea, Biserica Mea. Am vrut să te ajut astfel încât să nu
simţi atât de des nevoia de a o călca sau de a o «arunca sub autobuz». Am vrut să vezi că, aşa
imperfectă cum ar putea fi, ea este a Mea. Ea este cea pe care Eu am ales-o. Ea este cea pentru
care Eu am murit şi cea pe care sufletul Meu o iubeşte. Ai prins ideea?“
Dacă asta nu era suficient pentru a mă convinge, îmi amintesc cât de tristă şi plină de
remuşcare m-am simţit în vis. Nu era compasiune altruistă, totuşi: era o îngrijorare egoistă
pentru propria mea bunăstare. Eram îngrijorată în legătură cu ce era mai bine pentru mine şi cu
ceea ce urma să mi se întâmple ca urmare a ceea ce făcusem. Bună întristare. Dumnezeu a
folosit chiar şi asta arătându-mi în vis cum alţii pot să-şi vadă de viaţa lor, dar judecăţile pe care
le aveam la adresa lor mă vor afecta negativ. Mireasa şi-a văzut de viaţa ei, în timp ce eu încă
plângeam.
Totuşi, am luat asta ca pe un vis pozitiv şi încurajator, deoarece, dacă vei remarca, eu de
fapt nu am călcat mireasa; doar aproape am făcut-o. Consider că acesta este mai mult un vis de
avertizare în legătură cu ce să nu fac şi de ce.
A doua noapte, visul doi: vrajbă în familie
VIS: Soţul meu Leo şi cu mine eram în bucătărie, certându-ne violent.
ACŢIUNE: Război între membri, o casă divizată împotriva ei înseşi.
EMOŢIE: Teamă, confuzie, neîncredere.
CADRU: În viaţa reală înregistrasem visul şi scrisesem în jurnal ce mi-a spus Domnul în
legătură cu visul din noaptea trecută.
Căsnicia noastră este grozavă şi noi eram foarte bine, deci nu era despre noi personal.
Aminteşte-ţi, visele trebuie rareori luate literal.
INTERPRETARE: Dumnezeu îmi spunea: „Da, este o imagine a Bisericii Mele
luptându-se în interiorul ei. Atât e de rău, de oribil.
Ei nu văd că sunt toţi parte a aceluiaşi Trup (al Meu). Ei nu văd că sunt parte a aceleiaşi
case şi a aceleiaşi familii. Deci vroiam doar ca tu să vezi asta, să vezi divizarea din Trupul Meu
aşa cum o văd Eu. Oricine din lume este interconectat, parte a unei reţele, corect? Dar asta
merge la un nivel spiritual mult mai adânc şi mai profund când vorbeşti despre credincioşi în
mod particular. Acesta este un motiv important pentru care ei nu avansează mai repede. Ei se
împuşcă în picior continuu (şi în braţe şi în faţă) când întreţin lipsa de unitate şi se
concentrează asupra dezacordurilor şi a diviziunii şi a conflictului care îi separă. Dar cel mai
important lucru este că Eu vreau să scot asta din pieptul Meu. Am vrut doar să împărtăşesc cu
tine prin ce trec şi ce simt în legătură cu aceste lucruri. Am vrut ca tu să vezi lucrurile aşa cum
le văd Eu – să vezi Biserica aşa cum o văd Eu, să vezi Mireasa Mea aşa cum o văd Eu. Am vrut
să împărtăşesc cu tine inima Mea pentru că ştiam că vei fi blândă cu ea.“
A treia noapte, visul trei: Nu am recunoscut mireasa
VIS: Am mers la nunta unui prieten al unui prieten, pe care nu-l mai întâlnisem niciodată
înainte. Am avut o discuţie cu o femeie, dar cumva nu am recunoscut că ea era mireasa, aşa că
nu i-am spus ce se cuvenea.
ACŢIUNE: A fi uituc
EMOŢIE: Jenă
CADRU: Ultimele două nopţi de vise despre mireasă
INTERPRETARE: O lecţie de învăţat din asta este că dacă aş recunoaşte cu adevărat
Biserica drept Mireasă a lui Hristos pe care El o iubeşte mult aş trata-o diferit.
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Un alt adevăr pe care mi l-a spus Domnul a fost că ea este eu; eu sunt Biserica. În
legătură cu această revelaţie, Dumnezeu a spus: „Ai înţeles, fiica mea. Noi privim această
imagine din toate unghiurile, nu-i aşa? Ideea principală era dacă te-ai fi purtat diferit dacă ai fi
ştiut cine era ea, nu? Vreau să spun, nu e ca şi cum ai fi tratat-o rău; ai fost prietenoasă şi
amabilă. Dar ai fi tratat-o diferit şi ai fi onorat-o cu felicitări dacă ai fi recunoscut cine era. Şi
la fel este cu tine. Tu eşti mireasa Mea, deci te rog să te priveşti astfel. Mireasa promisă a
Fiului lui Dumnezeu? Tu eşti! Aşa te văd eu. Visul trebuia să-ţi arate că atunci când vei înţelege
cine eşti cu adevărat te vei purta diferit. Vreau să te vezi aşa cum te văd Eu – ca pe o prinţesă,
prinţesa Mea. Aceasta este revelaţia pe care vreau să o ai referitor la cine eşti şi a cui eşti:
dragostea Mea, mireasa Mea.“
Această serie de vise mi-a dat licăriri puternice din inima lui Dumnezeu. Sigur, eram
familiarizată cu conceptele de a fi Mireasa lui Hristos şi de a fi în familia lui Dumnezeu, dar faptul
că am experimentat aceste emoţii din vise a făcut ca versetele să meargă mai în profunzime. Ele au
creat o realitate vie şi adevărurile au devenit atât de mult parte a inimii mele încât puteam trăi pe
baza acestor revelaţii întreaga mea viaţă.
ACUM E RÂNDUL TĂU
Poate ai remarcat deja că am o metodă specială care organizează interpretarea viselor şi te
încurajez să foloseşti aceeaşi tehnică.
Notează pur şi simplu visul, acţiunea, emoţia, cadrul şi interpretarea.
În primul rând scriem un scurt rezumat al visului.
Apoi sintetizăm acţiunea principală a visului şi cele mai puternice emoţii pe care visul le
evocă în noi. Apoi ne uităm la cadru şi la ce procesam în viaţa reală când am avut visul. Adesea
este suficient pentru a ne da măcar o înţelegere preliminară a interpretării.
Dar nu vrem să ne oprim la ceea ce credem că înseamnă visul; întotdeauna vrem să ştim tot
ce vorbeşte Dumnezeu, deci ne asigurăm că Îl întrebăm pe El şi că notăm şi ce ne spune. Este
important să auzim direct de la El ce vrea să ne spună, deoarece interpretarea viselor Îi aparţine lui
Dumnezeu (vezi Geneza 40:8). Dacă este ceva nou pentru tine să ai un asemenea dialog cu Domnul
sau dacă acest fel de jurnal în ambele sensuri nu este parte a vieţii tale spirituale de zi cu zi, poţi
afla din apendice cum facem asta.
În continuare vom vedea cum au lucrat visele în Biblie şi apoi îţi voi arăta cum pot lucra ele
în acelaşi mod şi în viaţa ta.
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Capitolul 3
PRECEDENTE SCRIPTURALE:
SĂ EXPLORĂM VISELE ŞI VEDENIILE DIN BIBLIE
„O iau înaintea străjilor de noapte şi deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la Cuvântul
Tău.”
– Psalm 119:148

Dumnezeu a ales să Se conecteze cu omenirea prin vise. El ne călăuzeşte şi ne sfătuieşte
prin visele noastre. El a încheia legăminte cu noi prin visele noastre. El ne dă daruri în vise.
Domnul a folosit visele şi vedeniile în întreaga Scriptură şi a declarat că va continua să le
folosească în zilele din urmă (vezi Ioel 2:28).
Aşa cum am precizat deja, când studiem Biblia de la Geneza la Apocalipsa şi adunăm toate
visele şi vedeniile şi toate poveştile şi acţiunile care au venit ca urmare a acestor vise şi vedenii,
avem circa o treime din Biblie. Cu siguranţă visele sunt un mod important prin care comunică
Dumnezeu cu noi! Ca atare, trebuie să li se dea importanţă mare.
În acest capitol urmează să explorăm multe din aceste porţiuni adesea trecute cu vederea din
Biblie pentru a afla ce spune Dumnezeu Însuşi despre vise, cum vrea El să lucreze prin ele şi ce au
de-a face cu noi toate aceste precedente biblice.

Cheia dr. Virkler pentru vis
ŞAPTE MOTIVE PENTRU A ASCULTA DE VISELE NOASTRE
1. În Vechiul Testament, Dumnezeu declară că El va vorbi prin vise şi vedenii.
Şi El a zis: Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă
voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis (Numeri 12:6).
2. În Vechiul Testament, Dumnezeu declară că El a vorbit prin vise şi vedenii.
Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulţime de vedenii şi am spus pilde prin proroci
(Osea 12:10).
3. În Noul Testament, Dumnezeu declară că El va vorbi prin vise şi vedenii.
În zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii
voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa vise
(Fapte 2:17).
4. Dumnezeu declară că El ne va sfătui noaptea prin visele noastre.
Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri
inima (Psalm 16:7).
5. Mai degrabă decât să fie fataliste, visele noastre ne cheamă să ne schimbăm astfel
încât să nu pierim.
Dumnezeu vorbeşte când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbeşte
prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în
patul lor. Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui, ca să abată pe om de la rău
şi să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile sabiei (Iov
33:14-18).
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6. Dumnezeu face lucruri foarte importante în vise. De exemplu, El a încheiat
Legământul cu Avraam.
La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram şi iată că l-a apucat o groază şi
un întuneric mare. Şi Domnul i-a zis lui Avram... În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu
Avram şi i-a zis: ... (Geneza 15:12-13, 18).
7. Dumnezeu ne dă daruri supranaturale prin vise.
La Gabaon Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea şi Dumnezeu i-a zis: „Cere ce
vrei să-ţi dau“... „Dă-i robului Tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul Tău, să
deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa
de mare la număr?... „Voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa
cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine...“ Solomon s-a
deşteptat. Acesta a fost visul (1 Împăraţi 3:5,9,12,15).
SNOPI DE OVĂZ ŞI STELE CARE ÎNGENUNCHEAZĂ
Dumnezeu este acelaşi ieri, azi şi mereu (vezi Evrei 13:8).
Cei mai mulţi dintre noi au vise „ciudate“, care sunt pline de imagini şi simboluri. Când
sunt văzute la propriu, ele nu au sens, deci trebuie să fie o înţelegere figurativă.
Avem povestiri despre Dumnezeu care dă acelaşi tip de vis simbolic în întreaga Scriptură.
Singura diferenţă între atunci şi acum este că ei ştiau cum să le interpreteze. Să aruncăm o privire la
Geneza 37 şi să vedem ce s-a întâmplat când Iosif a spus familiei lui despre visele pe care le-a avut:
Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult. El le-a zis: „Ia
ascultaţi ce am visat! Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului şi iată că snopul meu s-a
ridicat şi a stat în picioare, iar snopii voştri l-au înconjurat şi s-au aruncat cu faţa la pământ
înaintea lui.“ Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţeşti tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuieşti
tu pe noi?“ Şi l-au urât şi mai mult din pricina viselor lui şi din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai
visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele şi Luna şi
unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.“ L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi.
Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni
eu, mama ta şi fraţii tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?“ Fraţii săi au început să-l
pizmuiască, dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea (Geneza 37:5-11).
Iosif a văzut soarele, luna şi stelele închinându-se înaintea lui.
Pentru că suntem familiarizaţi cu visul lui, cadrul şi interpretarea, poate să nu ni se pară atât
de ciudat. Dar, pe bune, stele? Care se închină? Nu-mi pot imagina nici măcar cum ar arăta asta, dar
asta e ce a visat el.
Ce este cel mai interesant de văzut este reacţia familiei lui la acest vis: ei s-au speriat. De ce
ar fi ei atât de supăraţi în legătură cu o activitate celestă? Cu siguranţă că ei nu au luat literal visele
lui Iosif, ca pe nişte lecţii de agricultură sau astronomie; le-au luat figurativ.
Ei au privit imediat visele în mod simbolic şi au înţeles că snopii şi stelele îi reprezintă pe ei
înşişi. Putem învăţa multe de la un popor a cărui cultură şi-a înţeles şi şi-a onorat visele!
Mergem repede înainte câţiva ani şi vedem că Iosif a devenit unul dintre cei mai influenţi şi
puternici actori politici ai momentului. El fusese avansat al doilea peste Egipt – pentru nimic
altceva decât pentru abilitatea lui extraordinară de a interpreta vise! Până la urmă, rudele lui s-au
închinat la propriu înaintea lui când i-au cerut mâncare pe timp de foamete. Visele lui au devenit
realitate.
Dacă nu am fi ştiut povestea din spate a lui Iosif şi nu am fi citit deja finalul poveştii, unde
fraţii lui s-au închinat înaintea lui, visul lui cu snopi şi stele nu ar avea sens pentru noi. Acelaşi
lucru este valabil pentru visele pe care le avem în fiecare noapte: dacă nu luăm în considerare
cadrul viselor noastre şi nu obţinem de la Dumnezeu interpretarea lor, ele vor continua să pară
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ciudate. Dar, odată ce am pus la loc aceste bucăţi, puzzle-ul visului nostru începe să se contureze şi
imaginea pe care Dumnezeu ne-o arată în cele din urmă ajunge completă.
Dumnezeu lucrează încă în acelaşi fel în care a lucrat cu Iosif, astfel că nu ar trebui să lăsăm
Scriptura să pară atât de îndepărtată de noi. Să privim ca să vedem cum se potriveşte ea perfect de
fapt cu vieţile noastre. Orice a făcut Dumnezeu în Biblie, El face încă şi acum pentru noi, în zilele
noastre şi în nopţile noastre.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Cele mai multe vise, pentru mulţi oameni, vor fi subiective, adică vor fi despre
preocupările specifice din viaţa ta. Acestea pot include aspecte legate de sfinţire, aspecte
spirituale, aspecte emoţionale sau aspecte legate de sănătate/trup.
Aş sugera că 95% dintre visele noastre sunt vise subiective şi adesea un mod simplu de a
determina asta este prin a observa dacă noi suntem participanţi activi în vis.
Dacă suntem observatori exteriori şi privim scenariul visului ca pe un film, este o cheie
că ar putea fi un vis obiectiv. Mesajele viselor obiective pot implica alţi oameni şi au o
interpretare mai literală. Vizionarii profetici extrem de înclinaţi să-şi folosească partea dreaptă a
creierului şi mijlocitorii sunt de obicei genurile de oameni care primesc vise mai literale,
obiective. Ceilalţi visăm aproape întotdeauna despre problemele personale din inima şi viaţa
noastră.
CHEI CARE POT INDICA FAPTUL CĂ VISUL TĂU ESTE OBIECTIV
ŞI ESTE DESPRE ALŢII
1. Eşti doar un observator al activităţii din vis. Dacă, pe de altă parte, joci un rol activ în
vis, este probabil un vis despre tine.
2. Visul pur şi simplu nu se potriveşte cu viaţa ta. Ar trebui întotdeauna să-L rogi întâi pe
Dumnezeu: „Doamne, arată-mi în ce mod evenimentele din acest vis revelează luptele pe care le
dă acum inima mea“. Dacă ai examinat visul cu atenţie, bazându-te pe deplin pe Duhul Sfânt
pentru a aduce interpretarea, şi nu vezi cum se aplică la tine simbolurile din vis, caută răspuns la
consilierii tăi spirituali. Ei poate vor vedea zonele tale oarbe şi vor recunoaşte mesajul pe care
inima ta încearcă să ţi-l dea. Dacă sfătuitorii tăi sunt de acord că visul nu se aplică la viaţa ta
interioară, poţi atunci să iei în considerare posibilitatea că este un vis pentru sau despre alţii.
În cele ce urmează sunt câteva vise din Biblie care demonstrează acest principiu: Dacă
eşti participant activ în vis, visul este despre tine; dacă eşti un observator al acţiunii, visul este
despre alţii.
■ Geneza 15:1-21: întâlnirea lui Avraam cu Dumnezeu = vis despre el însuşi
■ Geneza 20:1-18: Abimelech avertizat de Dumnezeu = vis despre el însuşi
■ Geneza 28:10-22: Dumnezeu îi vorbeşte lui Iacov = vis despre el însuşi
■ Geneza 31:10-29: Un înger al lui Dumnezeu îl sfătuieşte pe Iacov = vis despre el însuşi
■ Geneza 37:9-10: Soarele, luna şi 11 stele se pleacă înaintea lui Iosif = vis despre el
însuşi
■ Geneza 40:1-23: Paharnicul şi pitarul care-l serveau pe faraon = vise despre ei înşişi
■ Geneza 41:1-49: Visul faraonului despre vaci şi spice = vise despre alţii
■ Geneza 46:1-7: Israel în dialog cu Dumnezeu = vis despre el însuşi
■ 1 Împăraţi 3:5-28: Solomon conversează cu Dumnezeu = vis despre el însuşi
■ Daniel 2:1-49: Visul lui Nebucadneţar despre o statuie lovită de o piatră = vis despre
alţii
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■ Daniel 7:1-28: Visul lui Daniel despre cele patru fiare = vis despre alţii
■ Daniel 8:1-27: Visul lui Daniel despre un berbec şi un ţap = vis despre alţii
■ Daniel 10:1–12:13: Vedenia înfricoşătoare a lui Daniel = vis despre alţii
■ Matei 1:20-25: Îngerul Domnului îi vorbeşte lui Iosif = vis despre el însuşi
■ Matei 2:3-15: Iosif avertizat de Dumnezeu să meargă în Egipt = vis despre el însuşi
■ Matei 2:19-21: Iosif călăuzit de Dumnezeu să se întoarcă în Israel = vis despre el
însuşi
■ Matei 2:22-23: Iosif avertizat de Dumnezeu să evite Iudeea = vis despre el însuşi
REZUMAT: CELE MAI MULTE VISE SUNT
DESPRE ÎNSĂŞI PERSOANA CARE VISEAZĂ. TE POŢI AŞTEPTA
CA MAJORITATEA VISELOR TALE SĂ FIE DESPRE TINE.
Două observaţii importante pot fi făcute pe baza acestor exemple biblice:
1. Visele pentru sau despre alţii au avut natură profetică şi au fost date toate regilor şi
sfătuitorilor regilor în ceea ce priveşte viitorul regatelor lor. Principiul care poate fi extras de aici
este că visele (şi de fapt toate revelaţiile de la Duhul Sfânt) ne sunt date numai dacă se aplică la
propriul nostru domeniu de responsabilitate.
Noi nu auzim de la Dumnezeu despre oameni peste care nu avem influenţă, autoritate sau
responsabilitate.
2. Visele despre sine pot fi despre cel care visează şi descendenţii lui. La fel, revelaţia
unui vis nu a fost dată unui individ oarecare, ci celui cu autoritate şi influenţă. Mijlocitorilor li se
pot da revelaţii despre alţii, astfel încât să se poată ruga pentru ei. De asemenea, este extrem de
important de înţeles că toate tipurile de vise pot conţine limbaj simbolic, limbaj literal sau o
combinaţie a celor două.

CÂND UN SIMBOL NU ESTE UN SIMBOL
Un principiu fundamental de care trebuie să ne aducem aminte mereu în ceea ce priveşte
visele este că adesea ele nu sunt literale; ele sunt simbolice. Sunt imagini care reprezintă altceva şi
de aceea au nevoie să fie interpretate. Acest lucru este adevărat cu aproape toate visele şi cu
aproape toate simbolurile, cu excepţia numerelor.
În Biblie, de fiecare dată când cineva are numere în visele lui, acestea reprezintă exact
numărul din viaţa din stare de veghe (de exemplu, şapte vaci înseamnă şapte ani în visul lui faraon)
– nu e nevoie de interpretare.
Numerologia biblică este interesantă şi vedeniile din Scriptură din stare de trezire conţin
adesea numere simbolice (ca 144.000 în vedenia lui Ioan din Apocalipsa), aşa că noi ştim că există
întotdeauna o posibilitate ca numerele din visele noastre să poată fi văzute metaforic. Dar, pentru a
face ca lucrurile să fie uşoare, când începem putem merge pur şi simplu pe baza precedentelor
scripturale şi a modului în care interpretează Dumnezeu visele în Biblie: numerele sunt egale cu ele
însele. Dacă vedem că o înţelegere literală nu are sens putem întotdeauna să ne rugăm să primim
revelaţia a ceea ce înseamnă numerele.
UN VIS PROFETIC OBIECTIV CU NUMERE
Într-o noapte am avut un vis în care mama mea era supărată din cauză că ea şi tata
pierduseră 182.000 de dolari. În timp ce îmi spunea despre asta, ea a primit un telefon de la tata,
care a descoperit brusc că în ziua anterioară cheltuise 10.000 de dolari pe mâncare şi nu putea
înţelege cum ajunsese la o sumă atât de mare într-o singură zi.
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Cu siguranţă, acest vis implica mâncare. Era despre a pierde bani şi a face o datorie. Era
despre familia mea – specific, despre un tip pe care îl iubesc şi de care sunt legată: tatăl meu. Eu nu
eram un participant activ în vis, ci doar ascultam şi priveam la ce se întâmplă.
Numerele din vis erau 182, 10 şi 1.
Imaginează-ţi surpriza mea când m-am trezit din acest vis să-l văd pe soţul meu Leo (un tip
pe care îl iubesc şi de care sunt legată) plângându-se de faptul că greutatea lui ajunsese la 182 de
livre. El tocmai se cântărise şi nu-i venea să creadă că luase în greutate zece livre în numai o
săptămână! Acest subiect e potrivea cu cel din vis prin aceea că era vorba despre mâncare.
Acţiunea se potrivea cu cea din vis prin aceea că a fost câştigat ceva nedorit
(datorie/greutate) într-o perioadă scurtă de timp. Şi emoţia se potrivea cu cea din vis prin aceea că
Leo era la fel de nedumerit când a înţeles ce s-a întâmplat.
Pentru că visul se concentra asupra altcuiva decât eu însămi şi eu eram doar un observator,
ştim că aceasta înseamnă că era cel mai probabil obiectiv. Visul a fost umplut cu simbolism: dolarii
reprezentau livre şi tatăl meu îl reprezenta pe soţul meu. Dar numerele erau toate literale: o singură
zi în vis reprezenta o singură săptămână din viaţa reală a soţului meu şi suma de bani corespunde
exact cu greutatea.
În cele din urmă, visul a fost profetic prin aceea că era despre ceva care urma să se
întâmple. Nu aveam habar că Leo se va cântări şi va avea o asemenea reacţie faţă de ceea ce a
descoperit. Este un exemplu amuzant de vis care ne ajută să recunoaştem câteva principii
importante ale interpretării viselor şi să nu le uităm uşor. Aminteşte-ţi că numerele sunt un
„simbol“ comun care poate sau poate să nu fie simbolic. Încearcă-l întâi literal şi, dacă nu se
potriveşte, roagă-L pe Domnul să-ţi arate ce reprezintă numerele.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Numerele din vis reprezintă în general numere identice din viaţa reală. Dar numărul va fi
probabil legat de ceva care are nevoie să fie interpretat simbolic. De exemplu, când Iosif a visat
unsprezece stele, unsprezece era literal, dar stelele erau simbolice şi îi reprezentau de fapt pe
fraţii lui (vezi Geneza 37:1-11).
La fel, visul paharnicului despre cele trei mlădiţe însemna trei zile şi în visul pitarului
cele trei coşuri reprezentau trei zile (vezi Geneza 40:12,18).
În visul faraonului cele şapte vaci erau şapte ani (vezi Geneza 41:26). Deci aşteaptă-te ca
numărul pe care îl visezi să însemne exact acelaşi număr de ceva în viaţă.

TURTA LUI GHEDEON
Povestea lui Ghedeon şi a visului pe care l-a auzit este fascinantă. Judecători 7:9-18 ne
spune cum Ghedeon era destul de neliniştit să lupte cu mica lui armată formată din trei sute de
bărbaţi împotriva fiilor lui Madian, care erau „ca o mulţime de lăcuste; şi cămilele lor erau fără
număr, ca nisipul de pe marginea mării“ (Judecători 7:12).
Dumnezeu a vrut să-l încurajeze pe Ghedeon şi i-a spus să coboare la câmpie pentru că El îi
dăduse pe duşmanii lui în mâinile lui Ghedeon. Dumnezeu a spus: „Ştiu că şi-e frică, aşa că mergi
şi ascultă ce au ei să spună şi după asta mâinile tale vor fi întărite şi vei avea încredere să te duci la
război“ (Judecători 7:9-11). Când Ghedeon şi prietenul lui au ajuns, ei au auzit o conversaţie între
doi madianiţi, dintre care unul îi povestea celuilalt visul lui:
... Şi el zicea: „Am visat un vis şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui
Madian; a venit de s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos şi cortul a
fost dărâmat“. Tovarăşul lui a răspuns şi a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon,
fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra“. Când a
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auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra
lui Israel şi a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian“
(Judecători 7:13-15).
Sunt atât de multe lecţii extraordinare pentru noi în această povestire scurtă. Pentru a
începe, remarcăm din nou modul în care cultura acelei vremi credea cu siguranţă în vise. Niciunul
dintre cei trei bărbaţi care au auzit visul nu s-a gândit că era ciudat sau nu a sugerat că cel care a
visat trebuie să fi mâncat mâncare mexicană chiar înainte de culcare şi de aceea a văzut ceva atât de
nebunesc în vedeniile lui de noapte. Ei toţi au luat visul ca pe un adevărat mesaj profetic.
Un alt lucru interesant de remarcat este acela că, exact ca Iosif şi familia lui, ei au
interpretat, de asemenea, cu uşurinţă visul, imediat. Adică, o turtă de orz? De unde a venit asta?
Pentru minţile care iau lucrurile la propriu ale noastre, ale celor din cultura vestică, asta nu are
niciun sens. Dar după ce a ascultat visul prietenul lui a oferit imediat interpretarea clară. În
vremurile biblice, oamenii ştiau cum să interpreteze chiar şi cele mai simbolice (a se citi: ciudate)
vise.
În cele din urmă, şi aceasta este cea mai importantă cheie dintre toate: ei au acţionat
conform visului. Ghedeon nu a spus: „Oh, asta nu e pentru noi. E doar un vis; nu e real.“ În loc de
asta, ce a făcut? Imediat s-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a închinat lui Dumnezeu, lăudându-L
pentru încurajarea şi eliberarea de care acum era convins cu totul că vor veni. Apoi şi-a adunat
armata şi a făcut ca visul să devină realitate.
SĂ LĂSĂM SĂ CADĂ
În continuare vom arunca o privire asupra modului în care a fost interpretat visul şi vom
despacheta simbolismul pentru a vedea cum a fost înţeles mesajul. Ştim că trebuie să începem prin
a întreba „Care a fost acţiunea principală din vis?“ Ei bine, ceva a ajuns în tabără şi a lovit corturile
până le-a dărâmat. Asta este ceea ce vroia Ghedeon să facă în viaţa reală – să intre în tabără şi să
învingă duşmanul. Deci această parte este literală.
Dar ce e cu turta de ovăz? Ca şi grâul, ovăzul este o cereală. Ştim că înainte chiar ca
Ghedeon să devină un om puternic şi important era un om fricos care bătea grâul într-un teasc (vezi
Judecători 6:11).
Dumnezeu a folosit simbolul cerealelor din viaţa lui reală pentru a spune: „Chiar dacă te
vezi ca pe un om fricos care bate grâul, eu te văd ca pe un om curajos care bate duşmanii. Chiar
dacă tu te identifici cu lucrurile comune, Eu te-am destinat pentru măreţie.“
Acesta este punctul în care visul a devenit profund simbolic. Sunt câteva motive pentru care
sabia lui Ghedeon şi armata lui erau reprezentate de o turtă din orz. În primul rând, o turtă de orz
este mică, şi asta este exact ce era armata lui Ghedeon – mult mai mică prin comparaţie cu cea a
duşmanului. Dumnezeu arăta că, deşi El a micşorat numărul soldaţilor, făcând ca armata lui
Ghedeon să fie mai mică, El încă urma să demonstreze ceva măreţ, distrugându-i pe fiii lui Madian
cu una dintre cele mai nesemnificative forţe.
Un alt lucru care este mic, dar ar putea fi periculos, este o cărămidă.
Dumnezeu nu a folosit imaginea unei cărămizi pentru că aceasta poate fi utilizată într-un
mod violent. În loc de asta, Dumnezeu a folosit o turtă de orz, care este moale şi slabă – opusul unei
cărămizi tari şi puternice. O cărămidă ar putea fi ameninţătoare, dar o turtă de orz? Niciodată.
Din nou, simbolul specific pe care Domnul l-a folosit a fost menit să-i spună lui Ghedeon:
„Da, ştiu că te simţi mic. Înţeleg că te vezi ca fiind slab şi nefiind o ameninţare pentru duşman. Dar
lasă-Mă să-ţi arăt cum te voi folosi.“
Am auzit cândva un pastor explicând că în acele zile orzul nu era o cereală foarte valoroasă;
era una ieftină. Dacă erai bogat nu mâncai niciodată orz, deoarece era ceva dispreţuit.
Am rămas cu impresia că era ca tăiţeii chinezeşti ai acelei vremi. Orzul, atunci, vorbeşte
fricii lui Ghedeon şi foarte probabil mândriei duşmanului lui – că toată lumea se uita de sus la
Ghedeon şi la armata lui.
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Nimeni nu s-a gândit că el era suficient de bun pentru a lupta împotriva madianiţilor cu
numai trei sute de oameni. El nu era respectat ca o ameninţare, nici nu era privit bine; dimpotrivă,
era dispreţuit şi subestimat în toate felurile.
Dumnezeu le-a arătat tuturor prin intermediul visului ce poate face El printr-o mică turtă –
şi încă o mică turtă de orz: El poate scoate o armată şi a şi făcut-o.

Cheia dr. Virkler’s pentru vis
Niciodată să nu iei o decizie majoră în viaţă bazându-te numai pe un vis, fără a primi
confirmare suplimentară de la Dumnezeu prin celelalte moduri în care El ne vorbeşte şi ne
călăuzeşte (pacea din inimile noastre, sfatul altora, versete din Scriptură care ne vorbesc, vocea
Lui blândă, profeţie, gândire unsă de Duhul etc.).

SĂ ACŢIONĂM PE BAZA VISELOR
Aşa cum am văzut, În Biblie, Dumnezeu dă direcţie clară oamenilor prin vise şi ei
acţionează conform acestora. Ei trăiesc pe baza viselor lor şi le fac să devină realitate. În cele din
urmă aveţi un exemplu de vis profetic care m-a pregătit pentru o oportunitate legată de serviciu pe
care nu am văzut-o venind.
Visul nu a fost singurul factor în decizia mea de a accepta promovarea, dar a jucat un rol
cheie. Exact ca Ghedeon, înainte să primesc visul Dumnezeu îmi vorbise deja direct prin călăuzirea
şi sfătuirea Lui (vezi Judecători 7:9).
În plus faţă de vis şi de conversaţiile din jurnal cu Domnul, aveam şi pace în inima mea şi
confirmarea consilierilor mei spirituali. Dar acest vis a fost cu siguranţă glazura de pe tort care m-a
încurajat să merg înainte în direcţie în care vroia Dumnezeu să merg, aşa cum a fost în cazul lui
Ghedeon.
CINE ESTE LIDERUL?
Un lucru al cărui mare adept nu am fost niciodată a fost responsabilitatea. Eram fericită
să fiu discipol, deoarece părea să fie mult mai puţină presiune în acea poziţie. Dumnezeu a
schimbat complet asta pentru mine într-o noapte printr-un vis în care mi-a explicat că pot fi în
acelaşi timp un discipol şi un lider.
El mi-a arătat cum El este liderul şi eu Îl urmez întotdeauna şi apoi, dacă cineva vrea să
ne urmeze, foarte bine. Nu e nicio presiune asupra mea, totuşi, deoarece, chiar dacă poate părea
că eu conduc, de fapt nu o fac. Oamenii pot doar să nu vadă pe Cine urmez eu.
VIS: Eram un pompier care trăia la staţia de pompieri.
ACŢIUNE: Datoria noastră era să stingem incendiile; eram primii care salvau vieţi.
EMOŢIE: Un sentiment uriaş al responsabilităţii, dar asta nu apăsa asupra mea, pentru
că ştiam că sunt în cel mai sigur loc.
INTERPRETARE: Cel mai sigur lor este locul cu cea mai multă responsabilitate.
Pompierii au o responsabilitate enormă, dar nu auzi des despre staţiile de pompieri că ard.
Ei au tot ce le trebuie pentru a lupta cu focul. La fel, eu fusesem echipată pentru fiecare
lucrare bună prin Hristos, aşa că puteam avea încredere în orice situaţie (vezi Evrei 13:20-21).

36

Dumnezeu a spus: „Deci, dragă Char, în legătură cu această manta de
responsabilitate... uite cum stau lucrurile: nu trebuie să o porţi tu, pentru că este prea mare şi
prea grea pentru umerii tăi de fetiţă. Este a mea. Mantia stă perfect pe umerii Mei. Este
mărimea Mea. Conducere, responsabilitate – ele sunt mantiile Mele, pelerinele Mele, armura
Mea, eu trebuie să le port. Tu nu trebuie să faci asta. Tu trebuie doar să te găseşti ascunsă în
Mine. Şi poţi fi mică, şi poţi fi discipol (ceea ce este tot ce ţi-am cerut Eu vreodată să fii – un
ucenic al lui Isus).
Viaţa ta este ascunsă într-a Mea. Deci tu eşti cel mic din Mine, Cel Mare. Şi Eu sunt Cel
care poartă haina şi mantia cea mare şi tu eşti acoperită de ea pentru că eşti în interiorul Meu.
Dar tu nu simţi presiunea sau stresul sau greutatea mantiei pentru că eşti ascunsă în Mine.
Eu te am pe tine. Nu este nicio presiune asupra ta, niciun stres. Eu sunt Cel care ţine
mantia, Cel care poartă Responsabilitatea, Purtătorul Conducerii...“
CADRU: Acesta a fost un vis uşor profetic care m-a pregătit pentru ce urma să se
întâmple imediat în ziua următoare. M-am trezit, am mers la serviciu şi mi s-a oferit un post nou,
care, aşa cum îţi poţi imagina, presupunea mult mai multă responsabilitate.
În mod normal aş fi ezitat, dar, datorită mesajului pe care mi l-a dat Dumnezeu prin visul
din noaptea de dinainte, am acceptat promovarea şi am aflat încă o dată că cel mai sigur loc unde
pot fi este în centrul voii lui Dumnezeu. Dar se poate întâmpla ca acesta să fie, de asemenea,
locul celei mai mari responsabilităţi.

CUM VEDE DUMNEZEU VISELE
Ce se întâmplă în vedeniile noastre din timpul nopţi are importanţă şi putere de a rămâne cu
Dumnezeu. În Cartea Lui, El nu spune niciodată că „Este doar un vis“. De fapt, El face opusul.
La sfârşitul vieţii lui Solomon, Dumnezeu spune: „Ştii, chiar e păcat că ai eşuat, mai ales
având în vedere faptul că am venit la tine de două ori“ (vezi 1 Împăraţi 11:9). Prima dată Domnul la vizitat când era la Gabaon şi i-a dat înţelepciune într-un vis (vezi 1 Împăraţi 3:5).
Cealaltă dată Scriptura spune: „Domnul i-a apărut a doua oară, aşa cum îi apăruse la
Gabaon“ (1 Împăraţi 9:2). Deci aici vedem că Dumnezeu chiar îl consideră pe Solomon
responsabil pentru visele lui şi pentru ce s-a întâmplat în ele. Cum sună asta în vederea unei
schimbări de paradigmă?
O INIMĂ CARE ASCULTĂ
Înţelepciunea pe care Solomon a primit-o prin visul lui este aceeaşi înţelepciune pe care o
putem primi noi în fiecare noapte prin visele noastre. Cuvântul evreiesc pentru ce a cerut şi a primit
Solomon este shama, care este o inimă „care aude“ (vezi 1 Împăraţi 3:9-11). El a cerut o inimă care
ascultă, una care poate să audă cu claritate direcţia şi călăuzirea lui Dumnezeu.
Solomon a vrut să se întoarcă la ceea ce era în Grădina Edenului. La început Adam şi Eva
au trăit pe baza a ceea ce le spunea inima lor şi a comuniunii spirituale cu Dumnezeu. Aşa ştiau ei
să deosebească binele de rău, pentru că Dumnezeu le-a spus (vezi Geneza 2:16-17). Ei erau
dependenţi de vocea Lui şi trăiau pe baza relaţiei cu El. Păcatul lor era că au ales independenţa şi
şi-au folosit propriile minţi pentru a deosebi binele şi răul (vezi Geneza 3:5).
Solomon a vrut să se întoarcă la intenţia originală a lui Dumnezeu şi să facă o alegere opusă
celei a lui Adam şi a Evei. Solomon nu vroia să se bazeze pe cele mai bune presupuneri ale minţii
lui. El vroia să se întoarcă la stilul de viaţă din Eden, nu să ia decizii pe baza a ceea ce vedeau ochii
lui naturali sau auzeau urechile lui naturale, ci să judece după dreptate (vezi Isaia 11:3-4).
Solomon s-a conectat cu Duhul Înţelepciunii, Duhul Sfânt, exact aşa cum făcuseră Adam şi
Eva cu mult timp în urmă.
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Prin visul lui, portalul spiritual a fost deschis şi el a avut şansa să intre oriunde vroia. Ce a
ales el? El L-a ales pe Dumnezeu. El a ales să-L audă pe Dumnezeu. El a cerut ca inima lui să fie
reconectată la inima lui Dumnezeu, astfel încât să poată trăi pe baza părtăşiei cu El.
Solomon nu doar a primit o grămadă de informaţii separate pentru mintea lui. Asta l-ar fi
putut face bine informat, dar nu l-ar fi făcut niciodată înţelept. În loc de asta, lui i s-a dat darul de a
putea asculta în lumea spirituală şi de a auzi sfatul Cerului. I se dăduse darul comuniunii restaurate
şi al relaţiei intime cu Însuşi Duhul Înţelepciunii (vezi Isaia 11:2).
Şi, exact aşa cum a spus Dumnezeu, nu a fost niciun împărat care să fi putut rivaliza cu
Solomon din punct de vedere al înţelepciunii - până când a venit pe pământ Împăratul Împăraţilor
(vezi 1 Împăraţi 4:30). Isus a fost botezat cu Duhul Sfânt, Duhul Înţelepciunii, şi El, de asemenea, a
trăit supranatural. El nu a făcut nimic de la El, bazat pe ceea ce vedea în această lume naturală (vezi
Ioan 5:19,30). Noi ştim că El a făcut doar ce L-a văzut pe Tatăl Lui că face şi a vorbit doar ce L-a
auzit pe Tatăl Lui vorbind (vezi Ioan 8:26,38).
Solomon şi Isus s-au bazat amândoi pe lumea spirituală pentru a domni în viaţă, accesând
înţelepciunea Cerului prin visele şi vedeniile lor. Şi noi putem face asta.

Cheia dr. Virkler pentru vis
AVERTIZĂRI CU PRIVIRE LA VISE ŞI VEDENII?
1. În Biblie nu există avertizări să fii atent la propriile tale vise, poate cu excepţia
Eclesiastul 5:3,7. Aceste versete nu au sens cu adevărat cu referire la „visele din timpul
somnului“ şi sunt probabil înţelese cel mai bine cu referire la visele din timpul zilei.
Din moment ce toate celelalte referinţe la vise din Biblie sunt pozitive, trebuie să căutăm
să înţelegem orice anomalie în lumina volumului de referiri favorabile la vise.
2. Singura avertizare biblică referitoare la vise, atunci, se leagă de ascultarea visului
altcuiva. Această persoană poate încerca să te călăuzească să rătăceşti după alţi dumnezei (vezi
Ieremia 14:14; 23:16, 25-27,32; Ezechiel 13:1,7; 12:24; Deuteronom 13:1-5; Ieremia 27:9-11;
Zaharia. 10:2).

STUDIU BIBLIC REFERITOR LA VISE ŞI VEDENII
Cel mai bun mod de a obţine o apreciere clară asupra viselor este să examinăm cele 220 de
referiri la vise şi vedenii din Biblie.
Multe dintre aceste referiri desfăşoară o întreagă poveste privitoare la un vis, incluzând
revelaţia care rezultă din el şi acţiunea. Noi ne-am uitat doar la câteva dintre ele.
Pentru a construi un cadru solid pentru interpretarea creştină a viselor, te încurajăm să
explorezi cele şaizeci de vise şi vedenii consemnate în Scriptură, pentru a vedea cum vorbeşte
Dumnezeu prin ele şi cum interpretează El simbolurile din ele. În caietul de studiu care însoţeşte
cartea, Să-l auzi pe Dumnezeu prin visele tale, lucrurile pe care le vei descoperi singur sub
călăuzire te ajută să pui întrebările corecte despre fiecare vis, pentru a extrage înţelesul lui şi a
înţelege ce spunea Dumnezeu prin el. Mai jos ai o listă pentru a începe!
1. Dumnezeu îi promite lui Avram atâţia copii câte stele sunt pe cer (Geneza 15:1-11)
2. Dumnezeu intră în legământ cu Avram în timp ce Avram este cufundat într-un somn
adânc (Geneza 15:12-21)
3. Dumnezeu îl avertizează pe Abimelec de trădarea lui Avraam (Geneza 20:1-18)
4. Dumnezeu întăreşte legământul Său cu Iacov (Geneza 28:10-22)
5. Iacov primeşte o idee creativă de afaceri (Geneza 30:31–31:17)
6. Visul lui Laban referitor la Iacov (Geneza 31:24-29)
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7. Visul lui Iosif referitor la snopii care îngenunchează (Geneza 37:5-8)
8. Visul lui Iosif referitor la stelele care îngenunchează (Geneza 37:9-11)
9. Visul paharnicului (Geneza 40:1-15)
10. Visul pitarului (Geneza 40:1-8; 16-23)
11. Visele profetice ale faraonului despre belşug şi secetă (Geneza 41:1-37)
12. Iacov încurajat să plece în Egipt (Geneza 46:1-7)
13. Declaraţia lui Dumnezeu referitoare la vise (Numeri 12:6-8)
14. O descriere a profetului Balaam (Numeri 24:3-4)
15. Legi referitoare la judecarea viselor (Deuteronom 13:1-5)
16. Visul care l-a încurajat pe Ghedeon (Judecători 7:9-18)
17. Saul aşteaptă ca Domnul să-i răspundă într-un vis (1 Samuel 28:6)
18. Înţelepciunea îi este dată lui Solomon într-un vis (1 Împăraţi 3:5-28)
19. Elifaz primeşte o vedenie de noapte (Iov 4:12-21)
20. Declaraţia lui Elihu referitoare la vise (Iov 33:14-18)
21. Proverbul lui Solomon referitor la vedenie (Proverbe 29:18)
22. Vedenia lui Isaia referitoare la Iuda şi Ierusalim – judecata pentru păcat (Isaia 1:1-31)
23. Vedenia lui Isaia referitoare la zilele din urmă (Isaia 2:1-22)
24. Vedenia lui Isaia despre Domnul şi tronul Lui (Isaia 6:1-13)
25. Vedenia lui Isaia referitoare la Babilon (Isaia 13:1-14:22)
26. Vedenia lui Isaia referitoare la neamuri (Isaia 21:2)
27. Vedenia lui Ieremia despre migdal (Ieremia 1:11-12)
28. Vedenia lui Ieremia despre cazanul care clocoteşte (Ieremia 1:13-19)
29. Cei care prorocesc minciuni şi spun că au visat vise (Ieremia 23:25-40)
30. Mai multe despre cei care spun că visează vise (Ieremia 27:9-11)
31. Vedenia lui Ezechiel despre Dumnezeu (Ezechiel 1:1-3:13)
32. Vedenia lui Ezechiel despre urâciuni şi măcel (Ezechiel 8:1-12:6)
33. Daniel a înţeles toate felurile de vise şi de vedenii (Daniel 1:17)
34. Visul uitat al lui Nebucadneţar (Daniel 2:1-49)
35. Visul lui Nebucadneţar despre copacul cel mare (Daniel 4:4-37)
36. Vedenia de noapte a lui Daniel despre cele patru fiare (Daniel 7:1-28)
37. Vedenia lui Daniel despre berbec şi ţap (Daniel 8:1-27)
38. Vedenia grozavă a lui Daniel (Daniel 10:1-12:13)
39. Rezumatul lui Dumnezeu despre istoria Vechiului Testament (Osea 12:9-10)
40. Promisiunea Duhului (Ioel 2:28-29)
41. Vedenia lui Obania despre distrugerea Edomului (Obadia 1)
42. Vedenia lui Naum despre răzbunarea lui Dumnezeu împotriva cetăţii Ninive (Naum 1:13:19)
43. Vedenia lui Habacuc despre judecata caldeilor (Habacuc 2:2-20)
44. Vedeniile mincinoase ale ghicitorilor (Zaharia 10:2)
45. Profeţii falşi vor fi făcuţi de ruşine (Zaharia 13:1-5)
46. Iosif încurajat de un înger al Domnului într-un vis (Matei 1:20-25)
47. Magii avertizaţi de Dumnezeu într-un vis (Matei 2:11-12)
48. Iosif este sfătuit într-un vis să se mute în Egipt (Matei 2:13-15)
49. Lui Iosif i se spune într-un vis să se întoarcă în Israel (Matei 2:19-21)
50. Iosif avertizat de Dumnezeu într-un vis să evite Iudeea (Matei 2:22-23)
51. Vedenia de pe Muntele Schimbării la Faţă (Matei 17:1-9)
52. Visul soţiei lui Pilat despre Isus (Matei 27:19)
53. Profeţia referitoare la zilele din urmă (Fapte 2:17)
54. Vedenia lui Pavel pe drumul Damascului (Fapte 9:1-9)
55. Anania trimis într-o vedenie să-l slujească pe Pavel (Fapte 9:10-19)
56. Vedenia lui Corneliu despre un înger (Fapte 10:1-8)
57. Vedenia lui Petru despre animalele necurate, pe când era în transă (Fapte 10:9-48)
58. Vedenia de noapte a lui Pavel despre bărbatul din Macedonia (Fapte 16:6-11)
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59. Domnul îl încurajează pe Pavel noaptea printr-o vedenie (Fapte 18:9-11)
60. Vedeniile lui Ioan (Apocalipsa)
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Capitolul 4
INSTANTANEE ALE DUHULUI:
SĂ DOBÂNDIM PERSPECTIVA CERULUI PRIN VISE
„Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri
inima.”
– Psalmul 16:7

„Hai să postim în ianuarie“, mi-a sugerat scurt soţul meu Leo într-o iarnă înainte de
Crăciun. „Sigur!“. Mi s-a părut grozav. De obicei ne place să începem noul an cu un fel de post,
pentru a avea atât beneficii spirituale, cât şi fizice.
Încercăm să „închidem“ la sfârşit de săptămână şi serile după muncă, să nu ne uităm la
televizor sau să petrecem timp online, ci în loc de asta să intrăm cu adevărat în Cuvânt şi să
petrecem timp în prezenţa lui Dumnezeu. Faptul că nu este nevoie să ne gândim să planificăm mese
şi să petrecem ore în şir pentru cumpărături, gătit şi spălat vase ne eliberează o grămadă de timp
pentru a ne concentra asupra Duhului, ceea ce este de departe ce prefer eu cel mai mult la un post –
mai mult timp cu Isus.
Acum nu am de gând să împărtăşesc cât timp postim, pentru că nu ar trebui să afişăm
înaintea lumii jertfele noastre din locul secret. (OK, o să vă spun, au fost patruzeci de zile.). Dar la
numai câteva săptămâni din acesta Leo a decis că, din moment ce nu suntem sub lege, ci trăim prin
har, putea mânca puţin pentru a-şi putea urma regimul solicitant cardio şi de haltere. Grozav.
Ei bine, nici eu nu sunt sub lege, dar Dumnezeu era totuşi clar că ar trebui să rămân în post.
Şi a fost greu. Noi postiserăm în multe feluri înainte de asta, dar acum era diferit. A fost vorba de
ispită şi luptă continuă – nu doar fizic, ci şi spiritual şi emoţional. Uf! A cui idee fusese asta de
fapt?
Aşa cum am spus, soţului meu şi mie ne plac beneficiile fizice ale postului. De asemenea,
eu nu vreau niciodată să „irosesc“ un post. De obicei (şi când spun „de obicei“ vreau să spun
întotdeauna) când am postit înainte, am postit pentru ceva – cum ar fi o vindecare fizică, sau pentru
fiul risipitor al unui prieten, sau poate pentru favoare şi promovare la muncă. Întotdeauna era ceva
asupra căruia ne concentram să-l vedem în lumea naturală ca rezultat al disciplinei noastre
spirituale.
Cei câţiva oameni care ştiau ce facem noi ne-au întrebat: „Deci, pentru ce postiţi?“, pentru
că şi ei înţeleseseră asta ca pe un mod de eliberare a binecuvântărilor din lumea spirituală în lumea
fizică.
Ceea ce este adevărat – postul funcţionează foarte bine pentru asta.
Dar acum era diferit. De data aceasta nu căutam cu adevărat să se întâmple ceva în realitatea
mea fizică sau să se schimbe ceva în lumea mea naturală. Am împrumutat fraza lui C. S. Lewis şi
le-am spus celor care întrebau că vroiam pur şi simplu să mergem „mai departe în sus şi mai
departe înăuntru“.3 Asta era tot ce vroiam cu adevărat – să intrăm mai departe în Împărăţia Cerului,
mai adânc în lumea spirituală.
Am ceva de „arătat“ pentru postul meu? Vreun semn exterior evident care să „demonstreze
că a funcţionat“ şi că a fost „un succes“? De fapt nu-mi păsa, ceea ce era o premieră pentru mine.
Să nu trebuiască să autentific sau să substanţializez umblarea mea în Duhul cu o validare în lumea
fizică s-a dovedit a fi un exerciţiu într-o libertate extraordinară. Şi ştiam puţin că pe urmă asta va
schimba de fapt totul.
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INTENŢIA ORIGINALĂ
În timpul acestui post, Dumnezeu a început să-mi deschidă inima pentru a înţelege că modul
în care trăim noi acum nu este conform cu intenţia Lui originală.
Mie îmi plac primele capitole din Geneza pentru că ne dau o imagine clară a modului cum a
vrut de fapt Dumnezeu să fie lumea: întreagă.
Totul în Grădină era „bun“, dar ce vedem acum în jurul nostru este o lume coruptă de păcat
(vezi Romani 8:20-21).
Eram încântată când Duhul Sfânt a început să-mi arate cum, în Grădină, Adam şi Eva aveau
o vedere supranaturală. Ei erau creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi El este Duh (vezi
Ioan 4:24). Deci, ca fiinţe spirituale, ei se apropiau uşor de Dumnezeu şi umblau şi vorbeau cu El în
răcoarea zilei (vezi Geneza 3:8). De asemenea, ei interacţionau fără efort cu alte fiinţe spirituale,
cum se vede în conversaţia lungă cu diavolul, care este un înger căzut (vezi Geneza 3:1-7).
De aceea mi se pare atât de interesant că ei au fost ispitiţi de cuvintele „vi se vor deschide
ochii“ (Geneza 3:5). Din ce citim în Scriptură, ochii lor erau deja larg deschişi! Ei interacţionau
deja cu alte duhuri în lumea spirituală – îngeri şi Dumnezeu Însuşi – deci ochii lor erau în mod clar
deja deschişi să vadă şi să audă în lumea spirituală, şi chiar cu uşurinţă.
O FISURĂ ÎN REALITATE
Deci ce s-a întâmplat când au păcătuit? Biblia spune că „ochii li s-au deschis“, dar spre ce
li s-au deschis (Geneza 3:7)? Ce au văzut ei de care nu fuseseră conştienţi înainte? Umanitatea lor,
nuditatea lor, trupurile lor fizice.
Imediat ce ochii li s-au deschis spre lumea naturală, era ca şi cum s-ar fi închis simultan
spre lumea spirituală – cel puţin în timpul zilei. Nu mai vorbeau cu îngeri – căzuţi sau de altă natură
– şi nu se mai bucurau de părtăşie cu Dumnezeu în Grădină.
Ei trăiseră fără efort într-o lume unde spiritualul şi fizicul coexistau minunat şi perfect, dar
deodată părea să fie o separare şi o cădere. Înainte de asta, lumea pe care o cunoşteau ei era
întreagă. Acum percepţia lor era alterată, şi deodată li s-a părut că este o fisură în lume. Din punctul
lor de vedere pângărit de păcat părea că erau două lumi distincte inaccesibile ca o dimensiune unită.
Cum au văzut ei totul schimbat! Era o separare care nu existase înainte. Noua lor realitate
părea ruptă, ca şi cum Cerul nu le mai era la îndemână, ci era cumva distant şi deconectat de
pământ. Şi, când perspectiva lor s-a schimbat, asta a schimbat totul. Lumea supranaturală a devenit
imediat ceva din care ei s-au simţit alungaţi şi lumea naturală finită a devenit noua lor realitate.
NU AM FOST CREAŢI PENTRU O CUTIE
Deodată, lumea în care trăiau ei în stare de veghe a devenit foarte mică. Ei au ales să nu
trăiască în lumea spirituală şi în dependenţă de Duhul Sfânt, aşa că deodată au apărut limitele şi
graniţele. Înainte de asta ei puteau mânca din Pomul Vieţii, ceea ce însemna că ar fi trăit pentru
totdeauna. Dumnezeu crease „timpul“ în sensul că era seară şi dimineaţă, dar Adam şi Eva aveau
rezerve infinite, deci de fapt timpul pentru ei nu exista – până în acel moment. În momentul în care
au păcătuit a început numărătoarea şi timpul lor pe pământ a început să se scurgă.
Adam şi Eva au ales reguli în locul relaţiei când au ales păcatul în locul duhului. Ca rezultat,
ei au devenit orbi faţă de dimensiunea supranaturală, în care nu există distanţă. Lumea lor a început
să se închidă peste ei, punându-le hotare prin graniţe ale spaţiului şi limite ale timpului.
MATRIX
Asta îmi aminteşte de vechiul film al lui Keanu Reeves, The Matrix.
Sunt atât de multe principii spirituale şi paralele în acel film, dar ideea principală este că
lumea personajelor este de fapt o iluzie şi că ei au înţeles greşit despre ce era viaţa lor. Toată lumea
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umbla prin viaţă crezând că trăieşte, dar era doar un mediu artificial, nu viaţa reală, adevărată, pe
care ar fi putut să o experimenteze.
Din nefericire, ca descendenţi ai lui Adam şi ai Evei, noi părem să ne găsim în necunoştinţă
de cauză într-o situaţie similară, pentru că după Cădere noi ne-am născut cu toţii în iluzia că
limitele acestui „Matrix“ cu patru dimensiuni sunt de fapt o limită pentru noi. Noi toţi credem pur şi
simplu că lumea noastră este făcută doar din ceea ce văd ochii noştri naturali şi din ce aud urechile
noastre fizice.
Dar Dumnezeu spune: „Nu vă uitaţi la lumea aceasta naturală şi la lucrurile care se văd.
Uitaţi-vă la lucrurile nevăzute, pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare şi lucrurile care nu se
văd sunt veşnice“ (2 Corinteni 4:18).
Asta explorăm noi în această care – să evadăm din realitatea artificială a lui Matrix şi să
trăim în toate posibilităţile minunate disponibile pentru noi păşind în supranatural şi în lumea
viselor. Prin vedeniile noastre (şi cele din timpul zilei, şi cele din timpul nopţii, când dormim), noi
gustăm cum a fost concepută iniţial viaţa – şi cum poate fi din nou. Conectându-ne cu Cerul, noi nu
cunoaştem limite şi graniţe. Noi forţăm lumea spirituală şi ne mişcăm mai departe în sus şi mai
departe înăuntrul ei.
Într-o seară, pe când meditam la această revelaţie, am adormit şi am avut un vis.
MAI DEPARTE ÎN SUS ŞI MAI DEPARTE ÎNĂUNTRU
VIS: Leo, fratele meu Josh şi apoi eu şi apoi mama şi apoi tata urcam o scară cu trepte în
spatele unei cortine pe partea dreaptă a unui auditoriu. Treptele scării erau foarte late şi depărtate
unele de altele. În stânga noastră erau doi plasatori desculţi care curăţau scaunele şi stranele.
Am trecut de ei şi în vârf era strălucire şi multă lumină pe veranda de pe acoperiş, deşi erau
acolo şi câţiva pereţi. Am încercat să-i fac mamei o poză. Am aşteptat să încadrez bine, astfel încât
fotografia să includă şi o poză care atârna pe peretele din spatele ei, o vatră mare de piatră din
dreapta ei şi un mănuchi de banane din poala ei. Obiectivul camerei mele foto avea forma unei
inimi.
CADRU: În viaţa din stare de veghe trimisesem două mailuri familiei mele, cu cele mai
recente înţelegeri ale mele asupra legăturilor dintre fizica cuantică şi lumea spirituală, şi eram chiar
încântată. Dar nimeni dintre ei nu mi-a răspuns la mesaje, şi trecuseră deja patruzeci şi opt de ore.
Mi s-a părut o eternitate! Aşa că am început să mă simt nesigură în legătură cu această revelaţie,
întrebându-mă cum să fac ca ea să devină la fel de reală pentru ei cum era pentru mine.
SIMBOLURI: În cele din urmă vezi cum am decodat simbolurile pentru a înţelege mesajul
lui Dumnezeu către mine prin acel vis:
■ Leo în fruntea grupului = El a iniţiat postul de patruzeci de zile.
Forty = 4-D. Cele două sună la fel. Deci prezenţa lui Leo în vis vorbeşte libertăţii noastre
despre trăirea în cele patru dimensiuni, despre abilitatea noastră de a ieşi din cutia spaţiului şi a
timpului. De aceea am avut nevoie să-ţi spun cât timp am postit – ca să vezi acel matrix 4-D şi să
înţelegi cum mi s-a părut mie.
■ Josh înaintea mea = el mi-a trimis un email despre asta ca fiind un an cuantic.
■ Mama chiar în faţa mea = simt sprijinul şi încurajarea ei.
■ Tata ultimul = el este gânditorul cel mai logic şi analitic dintre noi toţi; el se reprezintă pe
sine şi, la alt nivel, reprezintă propria mea minte, partea din mine care gândeşte.
■ În spatele cortinei = În spatele a ceea ce putem vedea (lumea 4-D), invizibilul, realitatea
spirituală, culisele unde de fapt se întâmplă totul. Realitatea este în culise. Ce este pe scenă vine din
ce este în culise. Vizibilul vine din ceea ce este nevăzut (vezi Evrei 11:1,3).
■ Urcarea unei scări cu trepte cu distanţă mare între ele = Mai departe în sus – Să ne
întindem, să ne opintim; aproape avem nevoie să facem mici salturi pentru a trece de la o treaptă la
alta – asta înseamnă salturile cuantice (minuscule).
■ Auditoriul = Mai departe în interior. „Întreaga lume este o scenă.“ Trăirea în patru
dimensiuni este o umbră a realităţii care este scoasă în faţă de lumea eternă a duhului, „mai reală“.
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■ Plasatorii descălţaţi = Îngeri (unul dintre cuvintele greceşti pentru înger este diakonos, de
unde avem cuvântul diacon. Noi putem să-i vedem pe unii îngeri ca pe diaconi ai lumii spirituale.);
ideea de a fi plasator într-un loc cu pământ sfânt (vezi Exod 3:5).
■ La început este întuneric, dar apoi pe acoperiş este o lumină strălucitoare = Când încerc
să-mi găsesc drumul înăuntru şi prin lumea spirituală poate părea uneori că sunt în întuneric, dar
totul devine mai luminos, mai clar şi mai uşor (vezi Proverbe 4:18).
■ Faptul că-i făceam mamei o fotografie = mama simbolizează duhul (pe când tata
reprezintă mintea în acest vis) – încerc să fac o fotografie a lumii spirituale. Încerc să fac o captură
din ea. Vreau să o pot exprima şi împărtăşi într-un asemenea mod încât să pară reală şi observabilă
şi concretă.
■ Încadrarea fotografiei = Ce imagini şi cuvinte ar trebui să folosesc pentru a „încadra
argumentul meu“?
■ Imaginea din spatele mamei, de pe perete – încercarea de a face ca imaginile să se
alinieze, să găsească corolare în lumea materială care să aibă sens şi să se armonizeze cu adevărul
lumii spirituale.
■ Vreau să mă asigur că includ în poza mea vatra mare de piatră, ornată, robustă = vreau să
arăt cât de solidă este lumea spirituală – cât de puternică, tangibilă şi cu „mortar şi cărămidă“ este
ea.
■ Mănuchiul de banane = roada Duhului. Dragostea, Compasiunea, şi Emoţia lui Dumnezeu
sunt revelaţia pe care Duhul Sfânt mi-o comunicase şi asta e ceea ce încerc să prind şi să arăt.
■ Ei toţi erau chiar acolo cu mine = nu trebuie să le dovedesc nimic! Ei sunt cu mine în
lucrarea aceasta şi văd ceea ce încerc să spun. Ei deja văd pentru ei înşişi, deci nu trebuie să mă
îngrijorez în legătură cu încadrarea „argumentului“ meu, pentru că nu e nimic de dovedit.
■ Obiectivul în formă de inimă al camerei mele = făceam o fotografie a lumii spirituale prin
lentilele inimii mele. Acesta este modul în care vedem noi lumea spirituală – prin inima noastră.
INTERPRETARE: Visul mi-a arătat cum întreaga mea familie era împreună în asta. Noi
mergeam cu toţii împreună mai departe în sus (scara) şi în interior (în sala de spectacol).
A fost o aventură sfântă şi îngerii ne-au introdus în ea. Era o lumină glorioasă când am
ajuns într-un plan mai înalt al revelaţiei. M-am simţit extrem de încurajată şi entuziasmată în
legătură cu acest vis şi el m-a motivat să continui să insist în lumea spirituală pentru a descoperi tot
ce are Dumnezeu pentru noi acolo.
SĂ VEZI ÎN DUHUL
Vreau să trăiesc în Cer, întreaga zi şi întreaga noapte. Vreau să fiu ca Adam şi Eva şi să-L
văd pe Dumnezeu şi să vorbesc cu îngeri. Şi ştii ce? Fac asta. Dar pentru unii oameni pare puţin
exagerat.
Totuşi, visele nu sunt. Mulţi oameni îţi vor spune că nu au avut niciodată o vedenie. Dar
aceiaşi oameni visează – şi încă des.
Deci, chiar dacă pare un pic provocator pentru tine să vezi vedenii în timpul zilei, fii
încurajat! Pentru că deja vezi vedenii noaptea.
Scriptura foloseşte de fapt termenul „vedenii de noapte“ ca un alt mod de a spune „vise“ (de
exemplu, „într-un vis, o vedenie de noapte“ [Jov 33:15]).
Deci tu eşti conectat deja cu realitatea spiritului prin visele tale. Deja primeşti licăriri ale
Împărăţiei, vezi perspectiva lui Dumnezeu şi Îi simţi inima în fiecare noapte când te întinzi în pat şi
adormi. Şi este un loc grozav de unde să începi!
Este incredibil. Este uriaş şi minunat. Deja auzi ceva din Cer! Acum tot ce trebuie să faci
este să stăpâneşti limba.
Şi asta este ce ai început să faci prin această carte. Vom continua să ne uităm la exemple ale
modului cum Dumnezeu a folosit vise pentru a vorbi în vieţile oamenilor, astfel încât să poţi să
simţi cum sună limbajul visului.
Îmi dau seama că sunt persoane sceptice care nu-şi înţeleg visele şi de aceea pot contesta
aceste idei, întrebând: „Dacă te înşeli în legătură cu toate aceste lucruri?“ Răspunsul meu preferat
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pentru inima care se întreabă este: „Dar dacă nu mă înşel?“ Dacă chiar am dreptate? Dacă noi ne
conectăm cu lumea spirituală în fiecare noapte şi dacă Cerul chiar este doar la un vis distanţă?
Această idee nu mă obsedează, dar mă atrage. Mă inspiră şi mă entuziasmează. Mă primeşte
cu bucurie şi mă atrage cu marea invitaţie de a explora Împărăţia lui Dumnezeu şi prezenţa Lui pe
care o simt atât de puternic acolo.
PLANUL NEPREVĂZUT AL LUI DUMNEZEU
Adam şi Eva au decis în minţile lor să nu trăiască în lumea spirituală şi în dependenţă de
Dumnezeu. Ei au hotărât să trăiască ascultând de minţile lor, mai degrabă decât de inimile lor, dar
Dumnezeu nu a renunţat atât de uşor la omenire. Când minţile noastre se odihnesc noaptea,
duhurile noastre încă au părtăşie cu Dumnezeu.
Visele sunt planul neprevăzut al lui Dumnezeu. Chiar dacă noi am abandonat relaţia cu El şi
am ales să trăim ascultând de minţile noastre în timpul zilei, Dumnezeu ştia că încă putea să ajungă
la noi noaptea prin visele noastre. Acesta a fost planul Lui de rezervă.
Dumnezeu este neobosit în preocuparea Lui pentru inimile noastre. Cântarea lui Solomon
5:2 spune: „Adormisem, dar inima îmi veghea. Ascultaţi! Iubitul meu bate...“ Iubitul nostru bate la
uşa inimilor noastre în timp ce noi dormim şi tânjeşte după acea comuniune intimă pentru care ne-a
creat să o împărtăşim cu El.
Îţi va plăcea, categoric, să-L vezi pe Isus, inima Lui şi personalitatea Lui prin interpretarea
viselor! Este o aventură epică, una în care ajungem să trăim noapte de noapte.
O ÎNTÂLNIRE CU DUHUL SFÂNT
Următoarea poveste despre interpretare este un exemplu foarte bun despre cum putem noi să
simţim inima lui Dumnezeu prin visele noastre, cum să obţinem o licărire din modul în care ne
vede El pe noi şi în care Se gândeşte El la noi şi în care faptul că dobândim perspectiva Lui poate
schimba totul.
Cred că dintre toţi membrii Trinităţii uneori cel mai greu este să ni-L imaginăm pe Duhul
Sfânt. Cum arată El? Noi avem taţi, deci Dumnezeu Tatăl nu este greu de vizualizat. Isus a trăit ca
om pe pământ, deci şi El este destul de uşor de imaginat.
Dar Duhul Sfânt? Eu nu prea am o reprezentare pentru spirite şi duhuri, sfinte sau de altfel.
Când căutam să-L cunosc pe Duhul Sfânt mai bine am avut un vis şi încă îmi amintesc cum m-am
simţit în timp ce aveam acest vis. Secvenţa de scene era simplă, dar emoţia pe care a stârnit-o în
mine a fost de natură să mă transforme.
În vedenia de noapte, eu eram cu Duhul Sfânt. În aparenţă El nu-mi era familiar (ceea ce are
sens, din moment ce aveam dificultăţi în a mi-L imagina. Asta a fost bine şi pentru că „duhurile
familiare“ sunt rele şi nu ar trebui să ne însoţim cu ele [vezi Levitic 19:31!).
El era foarte interesant şi misterios, ceea ce m-a făcut imediat să vreau să stau cu El şi să
ajung să-L cunosc mai bine.
Sincer vorbind, în acest vis, El nu arăta atât de bine, dar era ceva magnetic la El. Ceva m-a
atras spre El şi nu vroiam să plec din prezenţa Lui.
Deci în vis am stat cu El. Unde mergea Duhul Sfânt, mergeam şi eu. Şi, partea cea mai bună
dintre toate, şi ce îmi amintesc până în ziua de azi, este că El râdea la glumele mele! În viaţa reală,
asta s-a tradus prin poziţionarea mea chiar mai profundă şi mai sigură în relaţia noastră, în
dragostea Lui. El mă place! El crede că sunt amuzantă şi că e amuzant să fii cu mine.
Acest vis a dus relaţia mea cu Duhul Sfânt la un alt nivel şi sunt atât de recunoscătoare că el
mi-a da această imagine şi mi-a permis să simt dragostea şi acceptarea Lui într-un mod atât de
semnificativ.
Acum, dacă m-aş opri aici, sunt sigură că ai fi de acord că a fost un vis minunat. Mesajul
până aici a fost atât de clar, încât ezit să-ţi spun restul, dar vreau să vezi asta în contextul felului în
care arată adesea un vis adevărat.
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Aş putea intra în mai multe detalii din vis, cum ar fi modul în care tipul care-L reprezenta pe
Duhul Sfânt spăla maşina cuiva. În timp ce făcea asta, noi ceilalţi jucam un joc. Apoi, cât noi am
continuat să ne jucăm, El a făcut câteva comisioane pentru persoana a cărei maşină fusese spălată.
M-am scuzat de la joc şi m-am oferit să merg şi eu, pentru că nu vroiam să fiu departe de El.
Analizând povestea din acest vis, unii dintre noi s-ar putea întreba: „Dumnezeu să spele o
maşină? Dumnezeu să facă mici comisioane? Nu sunt sigur că este foarte spiritual. Unde apare asta
în Biblie? Şi de unde ştii măcar că e Duhul Sfânt?“
Foarte adevărat! Comisioanele şi spălatul maşinilor nu sunt descrise în Biblie. Dar Biblia
spune că lucrarea Duhului Sfânt este să convingă lumea de păcat, neprihănire şi judecată (vezi Ioan
16:8).
Cum ai crea un instantaneu în vis pentru asta? Ce imagine simplă ar putea arăta aşa?
Dumnezeu Se ocupă cu a face lucrurile grele uşoare şi complexul necomplicat. Vreau să
spun, am o maşină. Uneori chiar o spăl. Deci asta va fi un simbol bun pentru mine ca să înţeleg: El
lucrează să scoată deşeurile din viaţa noastră.
Când m-am gândit la vis, am văzut imediat juxtapunerea dintre muncă şi joacă şi am ştiut că
omul Îl reprezenta pe Duhul Sfânt, care lucrează în vieţile noastre să avem voinţa şi înfăptuirea
bunei plăceri a lui Dumnezeu (Filipeni 2:13). El este Cel care lucrează activ sfinţirea, lucrarea de
curăţare în inimile noastre (vezi 1 Tesaloniceni 5:23).
Dumnezeu va lua aceste concepte mari şi va face noaptea un film despre ele, care este
suficient de simplu cât să-l înţeleagă chiar şi un copil. Noi suntem copiii lui Dumnezeu şi El vrea să
ne explice asta în moduri care au sens pentru noi. Dumnezeu vrea ca noi să înţelegem mesajul Lui
prin visele noastre chiar mai mult decât vrem noi să le înţelegem.
În cele ce urmează ne vom uita la o activitate familiară pentru a vedea o analogie nostimă a
modului în care visele ne ţin pe cale.
BOWLING CU BARE DE PROTECŢIE
Eu îmi ador nepoatele şi în fiecare an când se apropie aniversările lor este de obicei o
chestiune nesigură ce vor să facă pentru petrecerea familiei noastre, între bowling şi patinaj cu
rolele. Dacă bowlingul câştigă rezervăm de obicei două piste – una normală pentru „copii mari“ şi
una adiacentă cu bară de protecţie pentru cei trei copii.
Aţi văzut acele bariere care se folosesc pe rigole? Ele acoperă marginile astfel încât mingile
capricioase de bowling să stea pe pistă şi să nu iasă de pe direcţie. Mingile se lovesc puţin de bara
de protecţie şi apoi deodată se întorc pe traiectorie, urmând direcţia popicelor, mutându-se acolo
unde ar trebui să fie – o invenţie grozavă, mai ales dacă ai cinci ani.
Aceste bare de protecţie sunt o imagine foarte bună în lumea naturală despre ceea ce fac
visele pentru vieţile noastre spirituale. Noi suntem pe cale; suntem pe pista noastră, mutându-ne în
direcţia bună, dar apoi deviem puţin şi boom – un vis ne aduce înapoi pe direcţie şi ne îndreaptă
unde ar trebui să mergem.
Acest principiu este discutat în câteva versete minunate găsite în capitolul 33 din Iov:
Vrei dar să te cerţi cu El pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui? Dumnezeu
vorbeşte însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. El vorbeşte prin vise, prin
vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci
El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui, ca să abată pe om de la rău şi să-l ferească de
mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile sabiei (Iov 33:13-18).
Noi mergem prin viaţă, dar sfârşim prin a rătăci puţin. Dumnezeu ne vorbeşte iar şi iar, în
efortul de a ne întoarce de la acele direcţii greşite – pentru a ne păstra în centrul voii şi Împărăţiei
Sale; pentru a ne ţine departe de gropi şi de şanţurile de pe fiecare parte a căii înguste pe care El o
are pentru noi.
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Când face El asta? Când vine somnul şi noi dormim în paturile noastre. Atunci El deschide
urechile noastre şi pecetluieşte învăţătura noastră. În visele noastre, în vedeniile noastre de noapte.
Un exemplu al modului în care arată acest principiu poate fi văzut în povestirea următoare.
CARE MIRANDA?
Dumnezeu m-a adus înapoi pe cale într-o noapte când am visat-o pe o veche prietenă,
Miranda. Ea şi cu mine petrecuserăm o vară slujind împreună în Nicaragua la începutul anilor 1990,
dar nu ne mai văzuserăm mulţi ani.
Acţiunea şi emoţia din acest vis au jucat un rol neimportant, dar cheia descifrării a fost
numele ei. Când m-am rugat pentru înţelegere, Duhul Sfânt mi-a arătat ce încărcătură avea de fapt
numele Miranda pentru mine. Revelaţia a sfârşit prin a fi despre drepturile Mirandei: „Ai dreptul să
nu spui nimic. Ai dreptul la un avocat. Înţelegi că tot ce spui poate şi va fi folosit împotriva ta...“
O treabă destul de serioasă! Dumnezeu mi-a atras atenţia şi mi-a arătat prin acest vis că
trebuie să fiu perspicace în viaţa reală şi să caut sfatul Lui. Trebuie să fiu mai conştientă cui îi
îngădui să se apropie de mine şi ce împărtăşesc cu ei.
Asta se potriveşte perfect cu cadrul visului şi cu întrebarea din viaţa reală la care medita
inima mea. Pe când dormeam în pat, Dumnezeu a vorbit clar, depărtându-mă de o comportare
neglijentă şi întorcându-mă de la groapa şi şanţurile încrederii acordate greşit.
Prin această vedenie de noapte El mi-a deschis urechile şi a pecetluit învăţătura mea cu
înţelepciunea Lui: „Fii atentă şi veghează la ce spui! Nu toţi oamenii sunt demni de încredere şi în
această situaţie specifică ar trebui să reconsideri în cine îţi pui încrederea.“
REBUTAREA SISTEMULUI
Un alt mod de a vedea visele este să înţelegi că ele sunt pe undeva ca rebutarea unui
computer, care ne ajută să „defragmentăm,“ hardul nostru interior din agitaţia emoţională a zilei şi
astfel să funcţionăm mai eficient.
Aşa cum praful poate să se adune pentru simplul motiv că a trecut timpul, aşa se poate
aduna, de asemenea, „praf“ în inimile noastre. Visele sunt un mod prin care Dumnezeu şterge
„praful“ – grijile acestei lumi, distragerile – şi ne face curaţi şi întregi, gata să începem o nouă zi.
Îndurările Lui se înnoiesc în fiecare dimineaţă, şi una dintre aceste îndurări este modul în care
putem fi curăţaţi şi schimbaţi prin vedeniile noastre de noapte, să fim mai asemănători cu El
(Plângeri 3:22-23).
Sunt atâtea lucruri care ni se întâmplă în timpul zilei, atât de multe programe care rulează,
încât beneficiem din plin noaptea de o rebutare a sistemului.
Visele ne recalibrează în toate modurile posibile, fizic, spiritual, mental şi emoţional.
Adesea nu e vorba doar despre faptul că visele ne arată unde suntem; ele ne şi încurajează că facem
bine şi că suntem pe calea corectă.
Uneori praful de peste zi este doar o mică îngrijorare sau o întrebare: Sunt eu cu adevărat în
locul care trebuie? Fac ce trebuie?
Recunoaştem când Dumnezeu ne spune prin jurnalul nostru în ambele sensuri sau prin
studiul Bibliei că facem bine şi că trebuie să rămânem pur şi simplu pe cale. Dar este, de asemenea,
important să înţelegem că dacă mergem la culcare puţin „decuplaţi“ sau luptându-ne cu îndoiala,
Dumnezeu poate să Se adreseze acestui lucru şi să-l rezolve pentru noi în timpul nopţii.
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Cheia dr. Virkler pentru vis
Cele mai multe vise sunt simbolice (inclusiv visele biblice), deci priveşte-le în mod
figurativ, în acelaşi mod în care ai vedea un desen animat politic. Răsuceşte butonul din mintea
ta care spune „uită-te la asta în mod simbolic“.

O ilustraţie simplă a acestei chei pentru vis şi a acestei rebutări a sistemului este că, pentru
mine, să visez că sunt pe câmpul de misiune este un semn sigur că sunt în voia şi planul perfecte ale
lui Dumnezeu. Nu este literal – El nu îmi spune că ar trebui să plec într-o călătorie misionară. Mai
degrabă asta simbolizează faptul că sunt deja unde vrea El să fiu astăzi. Îmi investesc timpul în
proiectele care sunt prioritatea Lui. Îi aduc bucurie prin deciziile şi relaţiile mele.
Este un simbol personalizat pentru mine, pentru că atunci când eram adolescentă mergeam
în călătorii misionare pe termen scurt în fiecare vară şi de Crăciun. Mă rugam fierbinte şi Îi ceream
lui Dumnezeu să mă călăuzească în locurile în care vroia El să mă trimită, ştiam sigur cu exactitate
unde vroia El să fiu şi mergeam acolo pentru o lună sau două. Întotdeauna era un timp incredibil de
slujire puternică, mântuire şi vindecare.
Când am călătorit în străinătate în viaţa reală ştiam că eram acolo unde Dumnezeu vroia să
fiu în acel moment, deci pentru mine să fiu pe câmpul de misiune în vis era cea mai rapidă şi uşoară
imagine pe care El ar folosi-o ca să-mi spună: „Charity, eşti pe calea cea bună. Eşti în locul care
trebuie. În ceea ce priveşte orice s-ar putea întâmpla sau nu în lumea fizică, priveşte-l prin lentilele
Duhului Meu şi vezi că eşti exact acolo unde vreau Eu să fii pentru motivele Mele în acest sezon
specific.“
Prin acest exemplu vedem cum ne conectează visele cu gândurile şi emoţiile lui Dumnezeu.
Asta este ceea ce vrem – unitatea cu Domnul.
Ce urmează este o serie de trei vise pe care le-am avut trei nopţi la rând, care demonstrează
cum foloseşte Dumnezeu visele pentru a ne ajuta să trăim mai eficient în unitate cu El.
SECRETELE OMULUI DINĂUNTRU
CADRU: În viaţa reală meditasem la principiul efectului observatorului din fizica
cuantică şi la modul în care el se integrează cu viaţa prin Duhul. „Dumnezeu e duh“ şi noi
suntem creaţi după chipul şi asemănarea Lui, deci şi noi suntem duhuri (Ioan 4:24). Asta este ce
suntem noi, de unde venim şi cum intenţionează Dumnezeu să trăim – nu într-un „Matrix“
artificial al cutiei spaţiu-timp, ci mai degrabă în dimensiunea unită a lumii spirituale şi fizice.
Botezul cu Duhul Sfânt luminează ochii inimilor noastre şi ne duce înapoi în Eden,
restaurând aspectul „supra“ în „naturalul“ nostru (vezi Efeseni 1:17-23).
VIS: Sunt informată în legătură cu un secret uriaş. Pe când seniorii erau luaţi, ei m-au
trimis să răspândesc povestea, astfel încât adevărul să fie spus. Ei se asigură că am informaţii de
la reporterul „Martor ocular“, care a fost de faţă la eveniment, astfel încât lumea să poată auzi
ce s-a întâmplat cu adevărat.
ACŢIUNE: A primi instrucţiuni
EMOŢIE: Mi s-a încredinţat o mare responsabilitate.
INTERPRETARE: Acest vis îmi aminteşte de Fapte 1:1-8. Acolo Îl găsim pe Isus
fiind luat la Cer (seniorii care erau luaţi), dar întâi El Se asigură că ucenicii Lui sunt echipaţi să
ducă mesajul Lui (conectat cu reporterul de ştiri „Martor ocular“). Când Isus a părăsit pământul,
El a spus: „Aşteptaţi promisiunea Tatălui: Duhul Sfânt va veni peste voi şi vă va boteza. De
asta aveţi nevoie pentru a-Mi fi martori şi observatori“ (vezi Fapte 1:8).
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Dumnezeu vrea să-I împărtăşesc cu alţii perspectiva că viaţa în limitele lumii cu patru
dimensiuni nu este viaţa pe care a conceput-o El pentru noi.
El întotdeauna a intenţionat ca noi să trăim. Marea responsabilitate pe care am fost
învăţată să o împărtăşesc este aceea că ce au pierdut Adam şi Eva în Grădină – capacitatea de a
vedea în lumea spirituală şi de a lua parte la ea – a restaurat Duhul Sfânt de Pentecost.
Ungând ochii inimilor noastre pentru a vedea şi a fi martori şi observatori ai lui Isus,
Duhul Sfânt ne împuterniceşte să percepem lumea spirituală care ne înconjoară şi să trăim pe
baza ei. El ne deschide ochii spre lumea spirituală, întorcându-ne la dimensiunea întreagă a
Edenului, lumea unită a lui Dumnezeu. Noi suntem trimişi de Duhul Sfânt să fim martori şi
privitori, observând Împărăţia Cerurilor şi manifestând-o pe pământ, exact aşa cum a făcut Isus
(vezi Ioan 5:19-20).
Minunat. A fost un vis grozav! Dumnezeu confirma ceea ce îmi spusese timp de mai
multe săptămâni – că El mi-a dat o însărcinare şi era timpul să încep.

MĂRTURISIREA UNUI PERFECŢIONIST CARE SE RECUPEREAZĂ
Acum, doar ca să clarific anumite lucruri: dacă vroiai să mă întrebi dacă îmi e teamă de
ceva, aş spune: „Nicidecum!“ Mă mândresc cu faptul că nu trăiesc în frică. Nu mi-e teamă de şerpi,
paraşutism sau vorbit în public. Ştiu că „dragostea desăvârşită alungă frica“ şi că frica este
credinţă în vrăjmaş (1 Ioan 4:18). Aş putea preda zece mesaje despre a nu-ţi fi teamă.
Ei bine, aceste lucruri sunt bune şi frumoase, şi sunt adevărate. Ce este, de asemenea,
adevărat, este că mândria vine înaintea căderii şi dacă aş fi vreodată arogantă mai bine aş avea grijă
să nu cad (vezi 1 Corinteni 10:12). Deci, într-un vis, Dumnezeu, în harul şi răbdarea Lui nesfârşite,
mi-a dat un instantaneu al modului cum a văzut El inima mea. Inima mea. Inima minunată, fără
frică, încrezătoare despre care eram atât de sigură că era plină de credinţă. S-a dovedit că nu era
chiar aşa.
Pentru că sunt prima născută, tipul A, orientată spre scopuri şi perfecţionistă (a se citi:
obsedată de control), întotdeauna mi-am imaginat că dacă ceva merită făcut, merită făcut perfect.
Asta este ceva rezonabil, dar mă determină să nu fac absolut nimic dacă sunt îngrijorată şi nesigură
că voi putea să-l fac foarte bine.
În cartea lui Visând cu Dumnezeu, pastorul Bill Johnson vorbeşte despre a avea un duh de
excelenţă versus un duh de perfecţionism. El scrie că „excelenţa este standardul înalt stabilit pentru
realizările personale datorită a ceea ce suntem în Dumnezeu şi a cine este Dumnezeu în noi. Nu e
acelaşi lucru cu perfecţionismul. Perfecţionismul este contrafacerea crudă a excelenţei, care apare
dintr-un duh de religiozitate.“4 Acesta este un adevăr care ne eliberează! Perfecţiunea nu este
necesară. Să facem ce putem noi mai bine este tot ce caută Dumnezeu şi atunci El este fericit să
facă restul.
Acum, Dumnezeu şi cu mine ne-am întors la a împărtăşi această revelaţie nouă până când,
în cele din urmă, am avut visul despre „secretele iniţiaţilor“. Eu eram entuziasmată, dar pe atunci
încă nu făceam nimic în legătură cu asta. Nu acţionam pe baza acestui lucru, pregătind un mesaj
despre care să vorbesc, nici măcar nu am scris pe un blog. Nimic. Dumnezeu ştia că nu prea eram
„acolo“ încă; încă nu eram suficient de motivată să acţionez. El ştia ce nu ştiam eu (sau nu aş fi
admis în mod conştient) – că îmi era frică. Deci în a doua noapte am avut un alt vis revelator.
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ALERGÂND SPERIATĂ
VIS: Leo şi cu mine eram într-un mall cu prietenii când a intrat o bandă şi unul dintre
membri i-a tăiat cuiva gâtul. Am fugit de acolo singură, lăsându-mi în urmă poşeta şi haina, şi mam ascuns, goală şi în siguranţă, până s-a terminat. Nimeni altcineva nu a fost rănit.
ACŢIUNE: Alergat şi ascuns
EMOŢIE: Teamă
DECOR: În viaţa reală îmi era teamă să nu încurc misiunea mea de la Dumnezeu, aşa că
nici măcar nu am încercat să o împlinesc.
INTERPRETARE: DUMNEZEU: „Ai înţeles. Exact despre asta este vorba. Asta eşti tu,
atât de îngrijorată să faci totul absolut perfect – asta te paralizează şi te face să nici nu mai
începi. Te „ascunzi“ şi nici nu încerci să încep lucrarea Mea. Ţi-e „teamă“ că nu va fi perfectă,
dar pe Mine nu Mă preocupă asta şi îţi arăt de ce nu ar trebuie să te preocupe nici pe tine.
Uită-te la visul tău. Chiar şi în încercarea ta de a te ascunde şi în teama ta Eu te protejez.
Te ţin în siguranţă. M-am asigurat că Leo şi prietenele pe care le-ai lăsat în urmă nu sunt răniţi.
V-am ţinut pe toţi în siguranţă şi în viaţă. Iată-te vorbind împotriva duhului religios contrafăcut
al perfecţionismului, şi tot tu însăţi întreţii o frică debilitantă din cauza lui?
Acest vis are menirea de a-ţi arăta că excelenţa este tot ce vreau Eu de la tine. Ce ai tu
mai bun este tot ce-ţi cer Eu. Eu nu cer lucruri pe care tu nu le poţi da. Tot ce ar trebui să te
preocupe este ascultarea ta de ceea ce îţi cer Eu să faci; rezultatele depind de Mine.“
EU: „Dumnezeul meu, mă pocăiesc. Mărturisesc această teamă de eşec, această teamă de
imperfecţiune, şi mă pocăiesc de ea. Îmi pare rău că am fost distrasă în acest mod. Îţi mulţumesc
pentru că mi-ai dat visul. Spun «da» şi sunt de acord cu Tine şi cu adevărul Tău.“
DUMNEZEU: „Minunat, Char, pentru că, aşa cum a arătat visul, te simţi vulnerabilă şi
expusă (goală) şi în teama ta şi încercarea ta de a te ascunde ţi-ai pierdut identitatea
(simbolizată de poşeta care avea în ea cartea de identitate). Da,r chiar şi atunci, după toate astea,
nu s-a întâmplat nimic – ţi-ai recuperat hainele; poşeta nu ţi-a fost furată de băieţii răi. Te-am
păstrat în siguranţă şi „perfectă“ în ciuda imperfecţiunilor tale.
Nu te teme să faci mizerie. Visul a avut scopul de a-ţi arăta că şi în cel mai rău scenariu
(tu fugind şi ascunzându-te) Eu Mă îngrijesc de toate; Eu încă protejez pe toată lumea şi toate
lucrurile.
Într-adevăr, Eu îţi arăt adevărul – că singura care împiedică vocea ta să fie auzită şi
mesajul tău să se răspândească eşti tu. (Visul a arătat o tăietură în gât, care este o imagine a unei
voci reduse la tăcere.) Deci nu mai stinge Duhul Meu în tine. Să facem ca mesajul Meu să se
răspândească.“
EU: „Da, Doamne, sunt de acord. Mă pocăiesc pentru că am stins Duhul Tău. Mă bazez
pe Tine să-Ţi împlineşti lucrarea perfectă prin mine. Te iubesc! Îţi mulţumesc pentru că mă
protejezi pe mine şi tot ce mă priveşte pe mine.“

A fost minunat. Am înţeles. M-am pocăit. I-am spus „da“ lui Dumnezeu. Chiar am fost de
acord cu El şi am început să acţionez în acest sens de data aceasta (în cele din urmă). Ce fel de vis
am avut în noaptea următoare? Din nou visul a fost perspectiva lui Dumnezeu, arătându-mi cum
vedea El inima mea. Din fericire, vedenia din a treia noapte a fost mult mai bună din toate punctele
de vedere.
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ISUS FACE SURF
VIS: Câţiva dintre noi eram pe plajă noaptea cu plăcile noastre de surf şi tata a spus:
„C’mon! Să mergem în larg în ocean şi imediat ce vedem rechini ne întoarcem la ţărm!“
Am făcut asta imediat fără să pun întrebări. Apoi, pe cerul mai negru decât negrul, ca
tăciunele, unde nu-mi puteam vedea nici măcar mâna aflată aproape de faţa mea, am avut un gând
fulger în minte că poate ar trebui să mă întorc pur şi simplu la ţărm chiar acum.
În acel moment am auzit vocea lui tata. El fusese aproape de mine tot timpul. „Deşi tu nu
mă vedeai, eu te vedeam. Am stat chiar acolo cu tine. Am ţinut pasul cu tine şi nu te-am lăsat în
urmă. Am fost întotdeauna chiar acolo.“
Sigur că am fost mângâiată de asta, şi totuşi am simţit nevoia să mă plâng un pic în
legătură cu faptul că nu fusesem în stare să-l văd. El râdea şi spunea ceva despre a face surf prin
credinţă, nu prin vedere. Grozav.
ACŢIUNE: Îl urmez pe tata
EMOŢIE: Fără frică
CADRU: Visele din ultimele două nopţi şi mesajele din jurnal de la Domnul
INTERPRETARE: Nu mai sunt speriată sau îngrijorată în legătură cu mersul înainte. Nu
mă arunc înainte, fără să ţin seama de consecinţe. Tot ce mă preocupă este unde e Tatăl meu
(Tatăl Ceresc) şi ca eu să stau cu El. El veghează asupra mea. El conduce; eu Îl urmez şi asta
merge bine pentru amândoi. Dumnezeu Tatăl este întotdeauna lângă mine şi Îi simt plăcerea
legată de ascultarea mea şi de încrederea mea în El. Era destul de amuzant, totuşi, pentru că
înainte să primesc înţelegerea deplină a visului de la Dumnezeu primul gând când m-am trezit a
fost: Să mergem în larg până vedem rechini? Aşteaptă... ce? Nu e sigur! Adică, ar putea să i se
pară cuiva o idee bună?
Duhul Sfânt mi-a reamintit imediat un citat al lui C. S. Lewis şi am înţeles din nou –
Aslan poate să nu fie prudent, dar e bun.5 Şi El este Cel care mă conduce. Pentru că El este bun,
eu sunt în siguranţă.
În plus, noi nu am văzut niciodată vreun rechin.
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Capitolul 5
IMAGINI ŞI PILDE:
LIMBA PE CARE A VORBIT-O ISUS
„Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde şi nu le vorbea deloc fără pildă, ca să
se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: «Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri
ascunse de la facerea lumii»“
– Matei 13:34-35

În cultura noastră, care pune accentul pe înţelegerea raţională folosind partea stângă a
creierului nostru, noi chiar am prefera o predică în trei puncte. „Doamne, dă-ne pur şi simplu o listă
de instrucţiuni pas cu pas în visul nostru, şi noi ne vom trezi şi le vom urma – promitem!“
Dar Dumnezeu nu a fost niciodată cu adevărat în predici în trei puncte sau în liste cu ce e de
făcut. El preferă să dea învăţătură prin teologie narativă, folosind povestirile pentru a revela lecţii
de viaţă. Noi învăţăm despre credinţă din povestea lui Avraam, despre victoria supranaturală din
povestea lui David şi a lui Goliat, şi despre protecţia şi purtarea de grijă divină din povestirile lui
Noe din arcă şi Daniel din groapa leilor.
Chiar şi când El a mers printre noi ca om, Dumnezeu nu S-a deranjat să dea atât de multe
porunci explicite câte am fi sperat noi.
„Isuse, ce poţi spune despre un set de cinci principii pentru o viaţă de succes?“
„De fapt, lasă-Mă să-ţi spun doar o pildă despre nişte talanţi. Vezi tu, era un om care a
plecat într-o călătorie...“
„Hei, Isuse, ai putea Te rog să-mi dai o listă de şapte chei pentru o slujire cu ungere?“
„Ei bine, de fapt am vrut doar să-ţi spun despre acele candele cu ulei pe care le aveau cele
zece fecioare...“
„Isuse, ne-ar plăcea să auzim predica Ta în trei puncte despre doctrina mântuirii.“
„Ştii, de fapt tocmai eram pe punctul de a-ţi spune o poveste grozavă despre o comoară
ascunsă. Era această perlă într-un câmp...“
Clar, El nu era interesat să comunice aşa cum suntem obişnuiţi să o facem noi, în cultura
noastră vestică din secolul al douăzeci şi unulea. În loc de asta, Isus a vorbit în pilde care erau
relevante pentru vieţile ascultătorilor Lui şi încorporau imagini pe care ei le puteau recunoaşte uşor.
Şi acesta este în continuare modul în care El dă învăţătură. Sigur, ne-am putea plânge de faptul că
Dumnezeu nu vorbeşte o limbă pe care să o înţelegem în visele noastre. Sau am putea realiza că El
este Dumnezeu şi că noi ar trebui pur şi simplu să învăţăm limbajul Lui şi să ajungem la aceeaşi
pagină cu El. Imagini, simboluri, pilde, povestiri – Biblia este plină de ele! Şi la fel sunt şi visele
noastre.

Cheia dr. Virkler’s pentru vis
Poţi învăţa arta de a comunica simbolic jucând jocul Pictionary sau Bible Pictionary.

OMONIME
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Pictionary, dacă nu l-ai jucat niciodată, este un joc în care desenezi o imagine pentru a
încerca să-i faci pe membrii echipei tale să spună un anumit cuvânt. Se întâmplă că eu iubesc acest
joc şi în mod special îmi place să câştig. Deci, atunci când mă joc, am de gând să fiu inteligentă.
Dacă am nevoie să te fac să spui „făină“ nu voi încerca să desenez o moară, nici măcar o pungă de
făină. Este prea dificil. În loc de asta, voi desena o floare („flower“ în engleză) şi tu vei spune
„flour“ („făină“ – se pronunţă aproximativ la fel) şi vom câştiga punctul.
Asta este ce face Dumnezeu cu noi. El ne dă o imagine în vis şi încearcă să ne facă să
spunem un anumit cuvânt pentru a ne ajuta să comunicăm mesajul minţii noastre. El poate desena o
floare în visul nostru, dar noi trebuie să ne jucăm cu asta şi să vedem ce încearcă El de fapt să ne
vorbească. Îmi place creativitatea viselor. În plus, nu ai vrea să joci Pictionary cu Dumnezeu? Să-ţi
dau un exemplu:
UN NOU MOŞ CRĂCIUN ÎN ORAŞ
CADRU: Soţul meu Leo şi cu mine am fost solicitaţi să conducem un studiu biblic şi am
descoperit repede că eram singurii carismatici din grup. Deşi sinceri în credinţa lor, nimeni
altcineva nu a mai fost interesat în căutarea darurilor Duhului, cum ar fi darul profeţiei, darul
vorbirii în alte limbi etc. Asta m-a făcut să mă întreb serios dacă eram persoanele potrivite să
conducem grupul.
M-am dus acasă după una dintre aceste întâlniri întrebându-mă cum aş putea trăi autentic
relaţia mea supranaturală cu Dumnezeu într-un mod care să fie relevant şi „sărat“, arătându-le
celorlalţi felul în care umblarea în Duhul îmbunătăţeşte aroma fiecărui domeniu din viaţă.
VIS: În acea seară am avut un vis. Eram ca într-unul din acele filme de Crăciun cu Tim
Allen în care bătrânul Moş Crăciun se pensionează şi are nevoie să numească în locul lui un nou
Moş Crăciun, mai tânăr. Eu eram el. Îmi fuseseră acordate superputerile magice ale Moşului şi
fusesem delegată pentru noua mea poziţie. Apoi m-am trezit.
INTERPRETARE: Am înţeles imediat că era o imagine a lui Dumnezeu care mă ungea
cu harul şi puterea Lui supranaturale pentru noua poziţie de conducere în care mă găseam. Am
fost foarte încurajată de faptul că El m-a aşezat clar acolo şi că îmi dădea înţelepciunea Lui şi mă
echipa pentru a sluji eficient în lucrarea pe care El mă chemase să o fac. Era grozav şi deodată
am avut pace şi am fost optimistă în legătură cu grupul şi cu tot ceea ce Dumnezeu vroia să facă
acolo prin noi.
Dar aveam o mică problemă referitoare la simbolurile specifice folosite şi nu am ezitat
să-I spun asta lui Dumnezeu. Adică, Moş Crăciun... pe bune? I-am explicat că era ceva foarte
nespiritual, ca să nu mai vorbesc de faptul că era complet nebiblic. Isus a râs şi a spus: „Hai,
Char, nu înţelegi? Tu duci grupului prezenţa Mea şi darurile Mele (în engleză
presence/presents). Este vorba numai despre daruri!“
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Cheia dr. Virkler pentru vis
EXEMPLE DE INTERPRETARE
A PILDELOR ŞI IMAGINILOR
În noaptea care a urmat după ziua în care am învăţat să aud vocea lui Dumnezeu, să văd
vedeniile lui Dumnezeu şi să scriu ce îmi vorbeşte Dumnezeu, am avut două vise. Simplul fapt
de a-mi pune jurnalul lângă pat şi de a-L ruga pe Dumnezeu să vorbească mi-a adus mai multe
vise în prima noapte.
Visul unu
Aveam un serviciu nou, de îngrijitor al unei case. Eram în casă, urcând nişte trepte, şi
călăream un cal. După ce am urcat scările am întrat în baie şi am luat câteva produse de curăţat.
Interpretare
Întrebare: În ce fel am eu un serviciu nou?
Răspuns: Chiar azi am început să aud vocea lui Dumnezeu, să văd vedenii şi să
scriu în jurnal.
Întrebare: În ce mod mă simt ca un cal pe scări?
Răspuns: Mă simt extrem de stângace în ceea ce priveşte acordarea la curgerea
Duhului lui Dumnezeu, vederea vedeniilor şi scrierea jurnalului. Acest mod de viaţă este
o artă pe care voi avea nevoie să o practic până mă voi simţi confortabil cu ea. Chiar
acum mă simt ca proverbialul taur într-o toaletă de porţelan.
Întrebare: În ce mod această cale mă duce pe nişte scări în sus?
Răspuns: Auzirea vocii lui Dumnezeu şi vederea şi consemnarea vedeniei de la
El mă vor duce într-un loc mai înalt în umblarea mea cu El.
Întrebare: În ce mod voi lua de acolo nişte produse de curăţat?
Răspuns: Auzirea vocii lui Dumnezeu va curăţa unele domenii din viaţa mea.
Visul doi
În aceeaşi noapte am avut un alt vis:
Mi-am condus maşina spre un loc de parcare şi am oprit contactul. Dar motorul nu se
oprea; tot dădea rateuri.
Interpretare
Întrebare: Ce încerc eu să opresc şi nu se opreşte?
Răspuns: Mintea mea analitică, astfel încât să mă pot acorda la intuiţie şi astfel
să aud vocea lui Dumnezeu.
Cele două vise de mai sus aveau de-a face cu probleme ce aveau loc în mine. Ele
m-au sfătuit şi m-au încurajat, sugerând că, deşi mă simţeam stângace în legătură cu noua
direcţie din viaţa mea (de a auzi vocea lui Dumnezeu, a vedea vedenii şi a scrie în
jurnal), dacă aş persevera, asta m-ar duce într-un loc mai înalt în Dumnezeu şi ar curăţa
anumite domenii din viaţa mea. De asemenea, visele au confirmat că urma să fie o luptă
pentru a închide procesul analitic de gândire care mă condusese şi care fusese un
dumnezeu în viaţa mea pentru mulţi ani.

SIMPLU ŞI UNIVERSAL
Imaginile sunt de fapt modul cel mai simplu de a comunica. Mergi în orice librărie sau
magazin de carte şi care secţiune are cărţi cu imagini? Ştim că este secţiunea copiilor, desigur.
Imaginile sunt uşor de înţeles pentru copii. Ei pot trece printr-o carte cu imagini şi urmăresc
întreaga poveste fără să fi citit măcar un cuvânt.
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Sau să ne gândim la filmele mute, de exemplu. Se poate să urmăreşti un film întreg şi să nu
auzi absolut niciun dialog şi totuşi, prin acţiunile personajelor şi emoţiile pe care ele le exprimă, să
ai o înţelegere perfectă a înţelesului şi a mesajului poveştii. Atât de bine ne conectăm intuitiv cu
imaginile.
Imaginile sunt, de asemenea, universale. Când călătorim nu vorbim întotdeauna limba ţării
pe care o vizităm. Dar când conducem în Istanbul nu avem nevoie să ştim cuvântul turcesc pentru
„aeroport“. Tot ce trebuie să facem este să căutăm pe o stradă un mic semn cu un avion şi vom şti
pe unde să mergem.
Şi să nu uităm de tehnologie. Telefoanele noastre smart şi monitoarele laptopurilor sunt
pline de mici simboluri. Ştim că imaginea soarelui şi a norilor reprezintă o aplicaţie despre vreme,
globul sau compasul ne conectează cu browser-ul nostru online, un plic indică un email ş.a. Ajunge
să spui că imaginile valorează cu adevărat cât o mie de cuvinte.
IMAGINILE SUNT LIMBAJUL INIMII
Poate părea frustrant faptul că visele nu sunt mai simple, ceea ce le-ar face mai uşor de
înţeles. Dar, aşa cum învăţăm, secretul demistificării interpretării este pur şi simplu să-ţi aminteşti
că, mai mult decât orice altceva, visele sunt alegorice. Ele sunt figurative în sensul în care oamenii,
obiectele şi activităţile pe care le descriu reprezintă ceva similar din viaţa noastră reală. Rareori
trebuie privite literal.
Minţile noastre logice iau totul ca valoare aparentă, şi de aceea sunt în general confuze din
cauza simbolismului. Trebuie să schimbăm treptele de viteză când ne examinăm visele şi înţelegem
că trebuie să privim totul metaforic. Să încercăm să gândim în perspectivă. V(t) = 2πβ(Cos (ωt
+2θ/π)) = 2πβ (Cos(ωt)Cos(2θ/π) – Sin(ωt)Sin(2θ/π))
Asta este doar o mică parte dintr-o ecuaţie pe care soţul meu a scris-o pe peretele bucătăriei
noastre când era masterat. Dacă ai studiat ingineria electrică, atunci ştii că acest limbaj fără sens
format din numere şi simboluri este de fapt o ecuaţie pentru voltajul sinusoidal. Dar pentru
neiniţiaţi ca mine poate să fie la fel de bine un amestec confuz de lucruri. Nu are niciun sens pentru
mine. De fapt, nici nu seamănă deloc cu nimic.
Doar faptul că nu înseamnă nimic pentru mine face ca ecuaţia să nu aibă sens? Sigur că nu.
Ştim că o minte inteligentă a venit cu această ecuaţie genială şi lipsa mea de înţelegere este o
reflecţie asupra mea, nu asupra limbajului matematic.
Dacă încerc să folosesc mintea mea lipsită de educaţie inginerească pentru a decoda acele
simboluri, le-aş interpreta complet greşit. Dar asta este ceea ce ajungem noi să facem când
încercăm să ne descifrăm visele cu minţile noastre analitice. Imaginile sunt limbajul inimii şi al
duhului.
Un verset fascinant din Vechiul Testament spune că „Slava lui Dumnezeu stă în
ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor“ (Proverbe 25:2). Acest
verset aduce lumină asupra unui principiu important al interpretării viselor şi ne ajută să răspundem
la întrebarea foarte comună „De ce nu poate un vis să fie mai clar?“
Isus a vorbit adesea în pilde şi visele pe care le avem noaptea au tot formă de imagine şi
poveste. Visele noastre ne duc în împărăţia inimii, unde se vorbeşte un limbaj diferit. Nu vom
deplânge faptul că nu-l înţelegem, ci vom învăţa să-l vorbim!
Nu vrem să ne gândim la interpretarea viselor ca la un „dar“ numai pentru oameni aleşi
special. Dacă îmi spui ceva în spaniolă şi te înţeleg, înseamnă asta că am darul spaniolei? Sau
înseamnă că am urmat cursuri de spaniolă şi că am studiat de fapt limba pentru a o învăţa? La fel,
abilitatea de a interpreta vise nu este un dar împărtăşit în mod divin câtorva oameni. Mai degrabă
este o abilitate pe care noi toţi putem învăţa să o cultivăm în timp prin practicare.
ACEL FILM CU ROBIN WILLIAMS
Soţul meu şi cu mine am văzut de curând din nou un film bun: August Rush. În film sunt
câteva mesaje spirituale grozave. De exemplu, tânărul geniu muzical aude sunete pe care nimeni
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altcineva nu le aude şi le notează (avem aici două din cele „patru chei pentru a auzi vocea lui
Dumnezeu“).
Este minunat, şi toată lumea rămâne fascinată de simfoniile incredibile pe care le-a auzit şi
le-a pus pe hârtie. Băieţelul spune că „Muzica este pretutindeni în jurul nostru“ şi îşi întreabă
mentorul: „Poate toată lumea să audă muzica?“. Mentorul lui răspunde că „Nu toată lumea
ascultă“.6
Asta este. Aceasta este revelaţia. Lumea spirituală este pretutindeni în jurul nostru.
Poate toată lumea să audă vocea lui Dumnezeu? Da, dar nu toată lumea ascultă.
Pate toată lumea să vadă în realitatea spirituală prin vise şi vedenii? Da, dar nu toată lumea
priveşte. Cu cât ascultăm mai mult, cu atât vom auzi mai mult. Cu cât vom privi mai mult, cu atât
vom vedea mai mult.
DARUL DE A VEDEA?
După ce Charisma a postat un articol pe care l-am scris eu despre îngeri, am primit un email
care spunea: „Aş vrea ca Dumnezeu să-mi dea darul tău de a vedea. Dumnezeule, mă auzi? Vreau
cu adevărat să-mi dai asta!“ Eu am apreciat dorinţa ei după darurile spirituale, dar se cere şi
cultivarea unor abilităţi pentru a desface şi a activa cum trebuie darurile care ni s-au dat deja. Biblia
spune că „... oameni mari... prin întrebuinţare judecata s-a deprins să...“ (Evrei 5:14).
Acum, eu ştiu că fiecare lucru bun vine de sus, deci sunt recunoscătoare pentru că El mi-a
dar ochi spirituali ca să văd (vezi Iacov 1:17).
Dar iată enigma: ia timp să „deprinzi judecata“ să vadă vedeniile lui Dumnezeu. De
exemplu, Michael Phelps înoată şi eu, de asemenea, ştiu să înot. Care este cea mai mare diferenţă
dintre noi care explică abilitatea lui mai mare? Cu siguranţă el are un anume talent natural. Dar în
plus faţă de asta – şi posibil la fel de important, dacă nu mai important – este timpul. El a trăit
practic într-o piscină în ultimele două decenii. El şi-a petrecut toată viaţa antrenându-se, exersând şi
dezvoltând acest talent.
Dar Arnold Schwarzenegger? Are în trupul lui acelaşi număr de muşchi pe care îi avem eu
şi cu tine. Desigur, Dumnezeu i-a dat un anumit dar sau o anumită înclinaţie, dar el a trăit, de
asemenea, în sala de antrenament. El a investit timp în modelarea trupului pentru că asta
valorizează el, asta este important pentru el.
DARUL DE A FACE SNOWBOARD?
Îi pot spune lui Dumnezeu: „Ei bine, dacă vrei să fiu medaliată olimpic cu aur la
snowboard, atunci mâine dimineaţă ar trebui să mă trezesc şi să am în mod supranatural toţi
muşchii dezvoltaţi corespunzător şi toate săriturile şi trucurile importante în repertoriul meu de
abilităţi“.
Nu, ştim că nu merge aşa. Ştim că un campion trebuie să se antreneze şi trebuie să rateze. Ei
fac zece mii de încercări şi experimentează mii de prăbuşiri şi căderi. Numai atunci – după ani de
viaţă investiţi în antrenament – câştigă ei medalia de aur. Atunci sunt cât de buni pot fi.
Acelaşi lucru este adevărat când e vorba de lucrurile duhului. Privitul şi ascultatul devin mai
uşoare pe măsură ce le faci mai mult şi este în regulă să o dai în bară. Eu folosesc analogia cu
snowboardul pentru un motiv foarte bun: am căzut în timp ce făceam snowboard pentru că
încercam să mă forţez şi să fac ceva ce nu eram sigură că aş putea face. Şi ce s-a întâmplat? Mi-am
rupt spatele – la propriu, o vertebră facturată. Deci am renunţat? Nu am mai făcut snowboard
niciodată? Sigur că nu.
Soţul meu Leo este un exemplu perfect pentru asta. El s-a născut şi a crescut în Zambia.
Crescând în Africa Centrală şi de Sud, el nu a avut multe oportunităţi de a face sporturi de iarnă.
Bine că a venit la universitate în New York, un stat cu ierni minunate! Fratele meu Josh şi cu mine
i-am prezentat tot felul de lucruri amuzante, ca săniuş, patinaj şi, cel mai bun dintre toate,
snowboard.
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Acesta este unul dintre lucrurile care îmi plac la soţul meu. Pare că odată ce ne maturizăm
noi suntem adesea tentaţi să ne oprim din a învăţa lucruri noi sau a cultiva abilităţi noi. Dacă nu am
învăţat ceva până când am devenit adulţi, de multe ori nici nu ne mai obosim să încercăm. Nu şi
Leo!
El învaţă şi creşte constant şi întotdeauna se implică total.
Ei bine, dacă nu aţi încercat niciodată să faceţi snowboard, o să vă explic eu: asta presupune
căderi – multe căderi. Dar cu instructajul foarte bun al lui Josh, câteva lecţii pe pante, câteva DVDuri de pregătire şi o grămadă de timp în care şi-a exersat abilităţile, acum este unul dintre cei mai
buni sportivi de acolo. De ce? Pentru că a încercat iar şi iar şi a căzut, a căzut şi a căzut din nou –
aşa cum face oricine care învaţă snowboard.
S-a lovit la faţă. A avut cucuie şi vânătăi. Dar a fost smerit şi perseverent şi nu s-a dat bătut.
Şi acum? Acum e chiar impresionant să-l priveşti croindu-şi drum în jos pe versantul
muntelui. De fapt este mai bun decât mine pentru că nu-l deranjează să cadă. Îi place să meargă
repede, schimbă cu uşurinţă potecile şi adoră „diamantele negre“ (potecile cele mai înguste, cele
mai dificile). El este uimitor!
TALENTE CARE SE MULTIPLICĂ
Din fericire este uşor să vezi cum toate aceste exemple din planul natural se traduc în
cultivarea darurilor spirituale şi multiplicarea talentelor pe care ni le dă Dumnezeu. Poate suntem
ispitiţi să spunem: „Vindecarea? Este darul lui Randy Clark. Auzirea vocii lui Dumnezeu? Este
darul lui Mark Virkler. Interpretarea viselor? Este darul lui Charity.”
Dar motivul pentru care oricare dintre noi a reuşit într-un anumit domeniu este practica,
timpul şi antrenamentul.
Aşa cum Leo a privit tutorialele referitoare la snowboard, noi ne-am antrenat vizual să
vedem în duhul şi să interpretăm visele. Putem face o greşeală? Poate nu a fost totul perfect de
prima dată? Cu siguranţă! Este asta în regulă? Da! De un milion de ori, da!
Dacă nu încercăm nu vom învăţa niciodată. Dacă nu ne luăm timp să exersăm nu va deveni
niciodată mai uşor. Dacă nu luăm iniţiativa de a cultiva abilităţile necesare pentru a ne mişca în
lumea supranaturalului, va rămâne întotdeauna de neatins.
Poţi face asta. Interpretarea viselor nu este doar un dar special acordat unui număr mic de
oameni. Ea presupune un set de abilităţi care pot fi învăţate de oricine.
Poţi să înveţi limbajul pe care Dumnezeu îl vorbeşte când dormi. Poţi înţelege mesajele Lui
din vedeniile tale de noapte. Poţi să-ţi interpretezi visele.
SĂ PRACTICĂM ARTA VISULUI PROFETIC
Adesea văd umblarea mea în duhul în general, şi în mod special experienţele în lumea
supranaturală a viselor, ca pe un teren de antrenament de karate. Îţi aminteşti filmul The Karate
Kid? Tânărul erou vrea să înveţe mişcările şi loviturile de pumni de la un maestru de karate. În loc
de asta, maestrul îl pune să-i vopsească gardul şi să facă alte treburi, şi elevul lui devine frustrat din
cauza activităţilor care i se par lumeşti şi fără legătură cu artele marţiale şi care nu-l ajută să meargă
spre scopul lui de a deveni campion de lupte.
În cele din urmă, bătrânul maestru de karate îi arată cum mişcările pe care le exersa pe când
servea la treburile casnice sunt de fapt aceleaşi pe care avea nevoie să le stăpânească pentru a fi
campion de karate. Părea că lustruieşte o maşină, dar de fapt învăţa cum să pareze o lovitură.
Credea că doar vopseşte un gard, dar de fapt exersa cum să se lupte.
Dumnezeu adesea lucrează cu noi în moduri similare, şi ne face să trecem prin vieţile
noastre de zi cu zi fără să înţelegem întotdeauna importanţa a ceea ce ne pune El să facem. Nu
înţelegem că El ne pregăteşte şi ne antrenează prin lucrurile aparent „nesemnificative“ din vieţile
noastre, ca visele „prosteşti“.
Noi cu toţii ştim că David a avut ani de victorii personale, luptând cu leul şi omorând ursul,
înainte să aibă victoria publică împotriva lui Goliat. Nu ar trebui să ne dispreţuim micile victorii
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personale de a înţelege mesajele „simple“ sau „neimportante“ pe care le primim prin vedeniile
noastre de noapte.
Noi suntem conectaţi cu Dumnezeul universului în timp ce dormim. El vede visele ca pe un
mediu de comunicare puternic prin care ne aduce mai aproape de El, de modul Lui de a vedea
lucrurile şi de inima Lui. Ar trebui să fim recunoscători pentru astfel de experienţe şi să o apreciem
pe fiecare în parte, fără să dispreţuim ziua începuturilor slabe (Zaharia 4:10).
În cele ce urmează este un exemplu amuzant despre cum arată acest principiu în viaţa reală:
UN ŞOARECE ÎN CASĂ
VIS: Un prieten vine în vizită şi în sala de exerciţii fizice este o creatură dezlegată. Leo
încearcă să o prindă. Apoi, în baie, un alt animal iese din scurgerea chiuvetei şi îl apucă de gât
pe Leo! Iniţial am crezut că animalul era rău, dar apoi am decis că era unic şi că merita să-l
păstrez, aşa că eram fericită.
ACŢIUNE: Apucat de gât; încercare de a prinde ceva (Leo a încercat să captureze un
animal şi apoi al doilea animal a încercat să-l captureze pe el.)
EMOŢIE: Ciudăţenie – este ori cu adevărat oribil ori cu adevărat grozav.
CADRU: În viaţa reală fratele meu era în oraş şi era la noi în vizită. Noi instalaserăm
câteva capcane de şoareci în casă când ne-am mutat prima dată aici, dar în aproape doi ani de
locuit în ea ele nu prinseseră nimic.
INTERPRETARE: Acesta este un exemplu de vis care are semnificaţie pe mai mult de
un nivel. Imediat ce ne-am trezit a devenit clar că este un nivel „profetic“, oarecum amuzant, în
vis. În timpul nopţii, capcanele noastre au prins doi şoareci, unul într-un loc şi unul în alt loc
(indicate de cele două camere diferite din vis). Până atunci nu prinseserăm niciun şoarece şi nici
de atunci nu am mai prins vreunul. Şi în acea noapte nu a fost unul, ci au fost doi şoareci – exact
ca cele două creaturi din visul meu. Am avut un musafir în casă la acel moment (exact aşa cum
un prieten ne vizita în vis) şi cine vrea ca oamenii să ştie că el are şoareci în casă? Din fericire,
natura profetică a visului a biruit neplăcerea rozătoarelor decedate şi nouă tuturor ni s-a părut că
a fost grozav.
Vedenia de noapte nu a fost literală pentru că cele două creaturi despre care am visat că
erau în casă nu erau şoareci. De asemenea, nu a fost la propriu pentru că niciunul dintre şoareci
nu a încercat să-l prindă pe Leo în viaţa reală şi nici noi nu am sfârşit prin a păstra şoarecele (aşa
cum am păstrat animalul din vis). Totuşi, erau suficiente similarităţi şi am putut să înţelegem
simbolurile la acest nivel al interpretării şi faptul că am făcut asta ne-a întărit convingerea că
toate visele noaste au semnificaţie. Părea ca unul dintre acele vise despre „terenul de
antrenament“ care nu au cine ştie ce semnificaţie, cu excepţia faptului că ne cresc înţelegerea
limbajului viselor. Dar a fost şi un alt nivel de interpretare, mai simbolic, la care vom reveni şi
pe care îl vom explora într-un capitol viitor.

De fiecare dată când ai un vis şi apoi îl vezi întâmplându-se în viaţa reală el îţi va încuraja
inima. Te va face să fii mai sigur că interpretările tale sunt corecte. Vei deveni mai încrezător în
faptul că ceea ce percepi în lumea spirituală chiar se manifestă şi devine realitate şi în lumea fizică.

58

Cheia dr. Virkler pentru vis
VISELE DESPRE ALŢII
Poate numai cinci procente din visele noastre sunt despre alţii – vise care nu vorbesc de
părţi ale tale, ci sunt despre situaţii externe. Am descoperit că o persoană, cu cât îşi foloseşte mai
mult partea dreaptă a creierului (de exemplu, este vizionară şi intuitivă), cu atât e mai probabil să
viseze lucruri foarte depărtate de viaţa ei şi de propriul sine. Asta înseamnă că e mai probabil ca
persoanele care-şi folosesc mai mult partea dreaptă a creierului să aibă un număr mai mare de
vise despre alţii.
De exemplu, am remarcat că trei femei diferite care au avut scorul 7,7 (cel mai mare pe
care l-am văzut) la testul „Indicatorul Preferinţelor Creierului“, recomandat în 4 chei pentru
auzirea vocii lui Dumnezeu, au vise foarte vii despre alţii, în care ele văd crime, violuri şi furturi
care au loc în comunităţile lor în acea noapte şi care sunt într-adevăr prezentate la ştiri în ziua
următoare. Acestea sunt vise literale despre evenimente din viaţa reală. Evident, nu toate visele
despre alţii arată astfel de imagini înfricoşătoare. Acestea sunt date doar ca exemple de vise
obiective de care am eu cunoştinţă.
CAZUL PLĂCUŢELOR FURATE
Danny Hartwell, unul dintre studenţii mei care au absolvit, este un profet vizionar înclinat
să-şi folosească mai mult partea dreaptă a creierului, şi cu un nume ca „Daniel Joseph“ este greu să
nu fii uns cu vise şi vedenii! Iată, în propriile lui cuvinte, o experienţă de vis profetic pe care l-a
împărtăşit într-una dintre temele lui:
Într-o noapte am visat că plăcuţele de înmatriculare de pe pick-up-ul meu zburaseră. Nu am
dat atenţie visului până când, în noaptea următoare, am avut acelaşi vis. Când am mers la maşina
mea în ziua următoare, am remarcat că unul dintre bolţurile care ţineau plăcuţa lipsea. Am mers să
aduc un bolţ să fixez plăcuţa, când am remarcat că plăcuţa nu se potrivea cu cea din faţa maşinii.
Am dus-o la poliţie şi ei m-au informat că plăcuţa pe care le-am arătat-o fusese furată şi
cineva luase plăcuţa mea, înlocuind-o cu aceasta. În zona noastră era un traficant de droguri care
evita poliţia îndepărtând plăcuţa reală a maşinii cuiva şi înlocuind-o cu cea pe care o furase. Dacă
nu ar fi fost visul meu, nu aş fi remarcat niciodată.
Ce mi-a plăcut cel mai mult la această povestire este rolul cheie pe care l-a jucat ascultarea.
Dacă Danny nu ar fi dat atenţie visului? Dacă, şi după ce l-a avut de două ori, el l-ar fi tratat ca pe o
coincidenţă amuzantă şi nu l-ar fi luat în serios? Dacă l-ar fi luat ca pe o glumă de spus prietenilor,
mai degrabă decât ca pe o chemare profetică la acţiune? Atunci nu ar fi descoperit poate niciodată
plăcuţa de înmatriculare furată. Cine ştie ce a împiedicat să se întâmple pentru că a ascultat de visul
lui şi a acţionat pe baza mesajului acestuia?
CE MARE SCOFALĂ?
Deci aceste vise despre plăcuţe de înmatriculare şi şoareci sunt ele o mare scofală? Schimbă
ele lumea cu adevărat? Nu, nu o fac. Dar ele schimbă lumea mea. Şi lumea lui Danny. Pentru că
acum noi înţelegem puţin mai bine limbajul lui Dumnezeu în visele noastre. Acum credinţa noastră
în abilitatea noastră de a primi din lumea spirituală şi de a recunoaşte cum se leagă ea de viaţa
„reală“ este puţin mai puternică. Noi ne-am conectat cu Dumnezeu şi L-am auzit vorbindu-ne
personal noaptea. Şi să-L cunoşti pe Dumnezeu mai mult? Asta schimbă totul.
Noi vrem să avem încredere şi să ascultăm de toate mesajele mărunte de zi cu zi pentru a
exersa. Apoi, când vin marile sfaturi „importante“, suntem pregătiţi. Am auzit vocea lui Dumnezeu
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în acest mod de o sută de ori înainte. Cunoaştem limbajul Lui din vis. Înţelegem cum e şi cum sună
el pentru noi şi devine tot mai simplu să trăim pe baza lui. Ne-am antrenat şi ştim cum să jucăm.
Suntem capabili să primim cu claritate revelaţia lui Dumnezeu şi ştim că nu o vom rata. Am exersat
zi şi noapte şi suntem pregătiţi.
Iosif nu a început prin a interpreta visele lui faraon. Înainte de asta, el interpreta visele
oamenilor din jurul lui – pitarul şi paharnicul. Şi înainte de asta el îşi interpreta propriile vise. Noi
trebuie doar să începem de undeva şi undeva poate începe în noaptea asta.
Restul poveştii
Vreau să împărtăşesc cu tine mai mult din povestea lui Danny. Aşa cum am precizat, el era
credincios cu visele cele mai mici. El a învăţat să dea atenţie lecţiilor „minore“ şi să acţioneze pe
baza adevărurilor pe care Domnul i le-a spus prin vedeniile lui de noapte şi, făcând asta, a dovedit
că i se putea încredinţa o revelaţie mai mare. Danny nu a lăsat ca vreunul din cuvintele Domnului
să cadă pe pământ, aşa că Dumnezeu i-a revelat chiar mai mult.
Dar a fost o curbă a învăţării.
Pe 10 septembrie 2001, Danny a avut vedenii cu avioane care se prăbuşeau în clădiri şi pe
un câmp. La acel moment, el era la început în auzirea lui Dumnezeu în acest mod şi nu ştia ce să
facă în privinţa lucrurilor pe care le-a văzut. În ziua următoare el a văzut vedeniile lui
transformându-se în mod tragic în realitate pe măsură ce buletinele de ştiri difuzau asta iar şi iar.
Anii au trecut şi Danny a perseverat în profetic.
Cu siguranţă el era deja dotat în acest domeniu, dar i-a luat timp să-şi ascută abilităţile. El a
citit cărţi şi a urmat cursuri pentru a-şi dezvolta abilitatea de a înţelege visele şi vedeniile, aşa că
acum ştie ce să facă.
Pe 24 decembrie 2009, Danny a avut un vis cu un avion care exploda, împrăştiind cadouri
de Crăciun pe întregul pământ. În visul lui avionul era pe cale să aterizeze în Detroit, dar nu a făcut
asta niciodată. Pentru că Danny a înţeles cum vorbeşte Dumnezeu prin visele lui, s-a trezit imediat,
şi-a trezit soţia şi i-a împărtăşit visul şi s-au rugat împreună pe marginea lui. Ei L-au rugat pe
Domnul să intervină. S-au rugat pentru milă şi har şi pentru ca avionul şi toţi pasagerii lui să fie în
siguranţă. Ei au stat în spărtură şi au mijlocit pentru protecţia şi prezenţa lui Dumnezeu în acea
situaţie, pentru ca planurile vrăjmaşului să fie dejucate şi Domnul să fie glorificat.
În dimineaţa următoare ei s-au uitat la ştiri şi au aflat că infamul „bombardier în lenjerie
intimă“ fusese arestat. El se îmbarcase într-un avion spre Detroit de Crăciun şi a încercat să
detoneze o bombă. A fost exact ca în vis. Dar Danny a ascultat de vocea lui Dumnezeu şi
Dumnezeu a ascultat rugăciunile lui Danny; şi restul, cum se spune, e istorie.
Această poveste incredibilă este o ilustrare puternică a modului în care putem lucra
împreună cu Duhul Sfânt pentru a împlini scopurile lui Dumnezeu pe pământ. „Nu, Domnul
Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci“ (Amos 3:7). De
aceea vom urma sfatul dat de Eli tânărului Samuel: „Du-te de te culcă şi, dacă vei mai fi chemat, să
spui: «Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă»“ (1 Samuel 3:9).
Fie ca noi să fim pregătiţi şi să aşteptăm cu nerăbdare să auzim din Cer întreaga zi şi
întreaga noapte!
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Capitolul 6
FORMA AMUZANTĂ A VISELOR:
JOCURI DE CUVINTE ŞI PARODII
„Eu am vorbit prorocilor, am dat o mulţime de vedenii şi am spus pilde prin proroci.“
– Osea 12:10

Romani 14:17 ne spune că neprihănirea, pacea şi bucuria sunt chiar Împărăţia lui
Dumnezeu. Pace şi bucurie? Ele sunt doar emoţii, pentru Numele lui Dumnezeu. Ar putea fi ele atât
de importante? Isus mi-a arătat printr-un vis ce simte El exact despre ele.
Au fost câteva simboluri diferite care au ilustrat Matei 11:28-30 („Veniţi la Mine, toţi cei
trudiţi şi împovăraţi, şi eu vă voi da odihnă...“), dar partea pe care vreau să o explic este despre
gălbenuşuri. În vis încercam să fac ouă, dar toate gălbenuşurile erau nişte pietre mici – erau la fel
de tari ca pietrele! Asta nu mi se părea tocmai în regulă, şi nu mergea deloc.
Ei bine, care este opusul unui gălbenuş tare? Acesta ar fi un jug uşor (joc de cuvinte în
engleză: yolk = gălbenuş şi yoke = jug) – ceea ce, întâmplător, este exact ce vrea Isus să am eu.
În jurnalul meu El a interpretat mesajul din vis, explicând: „Hei, ştiu că eşti extenuată din
cauza a tot ceea ce faci, deci vino şi relaxează-te. Vrei să faci ca lucrurile să meargă, dar le faci
prea dificile. Eu am o inimă blândă şi smerită, deci învaţă de la Mine. Îţi voi face treaba uşoară şi
te voi ajuta să găseşti odihnă pentru sufletul tău.“
Odihnă pentru ce? Nu pentru trupul meu. Sufletul meu. Echilibrul meu emoţional şi starea
interioară sunt ceea ce-i preocupă cel mai mult pe cei din dimensiunea cerească. În primul rând şi
cel mai important, ei vor ca noi să avem odihnă şi pace în interior. Isus spune că El personal este
într-un loc sănătos – blând şi smerit cu inima – şi El mă invită să mă alături Lui acolo. El mi-a
arătat, prin visul despre Scriptură, că „Asta este. Despre asta vorbesc. Asta este pentru tine, pentru
acum: un suflet odihnit, un jug uşor, o inimă plină de pace.“
Îmi place jocul de cuvinte din acel vis, şi lui Dumnezeu de asemenea Îi place. El Se bucură
să ne facă să râdem, şi acesta este un motiv important pentru care Îi plac jocurile de cuvinte.
Aceste feluri de vise sunt ca nişte glume interioare între noi şi Dumnezeu şi sunt mult mai
amuzante decât dacă El doar ne-ar ţine o predică.
TOIAGUL DE MIGDAL
De fapt, în întreaga Scriptură Dumnezeu a folosit idiomuri şi expresii colocviale pentru a-Şi
comunica mesajele. Din nefericire, simţul umorului pe care îl are El s-a pierdut pentru cei mai mulţi
dintre noi, deoarece noi nu vorbim greacă sau ebraică!
De exemplu, în primul capitol din Ieremia Îl găsim pe Dumnezeu într-o discuţie cu profetul
despre o vedenie. Ieremia se gândeşte că ceea ce priveşte el este nuiaua unui migdal şi Domnul îi
confirmă ce a ghicit spunând că „Bine ai văzut, căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l
împlinesc“ (Ieremia 1:12).
În limba engleză nu e nimic acolo, dar dacă mergem în limba originală în care conversau ei
putem vedea jocul de cuvinte.
Murray Dueck este preşedintele Samuel’s Mantle Prophetic Training School din Columbia
Britanică. În cartea lui Dacă acesta ar fi un vis, ce ar însemna el? el vorbeşte despre jocul de
cuvinte biblic din acest pasaj, alături de câteva altele.7 Înţelegerile lui minunate m-au făcut suficient
de curioasă să explorez în continuare subiectul.
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Resursele pe care le-am cercetat nu mi-au clarificat lucrurile, aşa că am fost încântată când
Domnul a adus în viaţa noastră un prieten nou, Aminadav Badichi. Ami este un israelit a cărui
limbă maternă este ebraica. L-am întrebat despre jocul de cuvinte din acest pasaj şi despre ce
înseamnă el de fapt. Iată răspunsul lui:
Nu sunt un expert în Ieremia, dar voi face tot posibilul. Deci în esenţă aceasta este
conversaţia dintre Dumnezeu şi Ieremia:
,ַ ָאא יָּ ֹא מו ִ י ְְָֹוָ ה; ָאוֹ מַר-ֹ י, יר ְָ ָָארֹא ו מֹאֹר-אָ ָ ה ְ ָ ָאר ָאובְר
- כ הי: ְַ בָאַָ ֹ ִַאְ הור, בָ ֹוֹֹּמָ ָאר ְָ יר ָָארֹא.ָאקֹ ֵֹּ רֹ קיד א ָ הי ֹא מו
. מרַמֲש ֹ ָאר,ָ יהורְר-ֹרֹ ק מד א ָ הי רָא
O voi traduce liber:
(Jeremiah spune): „Şi Cuvântul Domnului către mine a fost: Ce vezi tu, Ieremia; şi eu am
spus că un toiag de migdal.“ Şi Dumnezeu mi-a spus, ai văzut bine, pentru că Eu lucrez să se
împlinească Cuvântul Meu.“
Acum, pentru jocul de cuvinte: cuvântul pentru „migdal“ este shaked.
Cuvântul tradus „lucrez“ este shoked, şi el înseamnă „a lucra şi a se concentra pe moment
asupra a ceva; a studia chiar din greu.“ De exemplu, „Eu shoked studiile mele de ebraică pentru că
vrea să citesc Biblia în original“.
Deci, da, Dumnezeu Se joacă într-adevăr cu cuvintele, şi El arată shaked (nuia de migdal)
pentru a indica faptul că El shoked (Îşi concentrează atenţia asupra Cuvântului Lui la acel moment,
pentru a-l face să se întâmple).
Nu e de mirare că Dumnezeu a ales să fie consemnat Cuvântul Lui într-un limbaj atât de
frumos, de descriptiv. Atât de bogat şi de plin de semnificaţie!
Un alt exemplu de joc de cuvinte din Biblie, probabil mai familiar, este conversaţia pe care
o are Isus cu Simon Petru. Când Isus Şi-a întrebat ucenicii cine cred ei că este El, Simon a răspuns:
„Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu“ (Matei 16:16). În replică, Isus l-a binecuvântat şi a
declarat: „Tu eşti Petru [Petros], şi pe această piatră [petra] Îmi voi zidi Biserica“ (Matei 16:18).
Numele lui Petru sună precum cuvântul grecesc pentru „piatră“ şi Isus a evidenţiat această
similaritate pentru a-Şi spune punctul de vedere.
Dumnezeu a făcut acelaşi lucru cu numele prietenilor mei în următoarea vedenie de noapte.
Am visat un tip al cărui nume este Chris şi al cărui nume de familie începe cu „T“. Chris T a sfârşit
prin a reprezenta o prietenă de-a mea pe nume Christine.
Amuzant este că la început nici nu mi-a trecut prin minte asta. Uneori ne trezim şi ştim
imediat semnificaţia visului. Alteori avem nevoie să îl studiem şi să-l întoarcem pe toate părţile în
inimile noastre până când vedem ce ni se arată. Acest vis a fost unul din a doua categorie.
AVERSE DE HAR
VIS: Am mers la o reuniune şi m-am întâlnit cu vechiul meu prieten Chris T. Am aflat că
el era orb şi că soţia lui tocmai îl părăsise, deci am vrut să-l încurajez. Când m-am dus la toaletă
m-am udat cu apă de la duş şi am sfârşit prin a picura apă din mine.
ACŢIUNE: „Întâlnire” – întâlnire cu prietenul meu, cu nevoia lui, prin faptul că îl
conduceam când mergea etc.
EMOŢIE: Compasiune şi har
CADRU: În viaţa reală urma să merg la înmormântarea tatălui unei prietene în ziua
următoare. Christine era prima mea prietenă apropiată care şi-a pierdut un părinte şi nu eram
sigură cum să o mângâi sau ce puteam să fac sau să spun pentru a-i fi un sprijin.
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INTERPRETARE: În vis, ca şi în viaţa reală, am simţit o compasiune, o empatie şi o
grijă extraordinare pentru prietena mea. Vroiam cu disperare să o ajut în orice mod aş fi putut,
dar nu ştiam cum şi mă simţeam confuză.
Când am visat duşul, primul gând care mi-a venit în minte la trezire a fost „averse de
har“. Harul este activare divină, care este exact ce-mi trebuia mie. Când am căutat în Scripturi
mi-am amintit că Ezechiel 34:26 vorbeşte despre „averse de binecuvântare“ (în varianta
Cornilescu „o ploaie binecuvântată“) – şi asta e şi mai bine.
Visul mi-a arătat că Dumnezeu mă va stropi cu binecuvântările Lui, puterea Lui şi
cuvintele Lui de înţelepciune, mângâiere şi dragoste supranaturală, astfel încât să am ceva de
oferit prietenei mele. Nu am nimic de oferit prin propriul meu sine, dar am totul de oferit în El.
El m-a udat cu mila Lui. El m-a înmuiat în harul Lui. Picură apă din mine datorită prezenţei Lui.
Şi unde era localizat duşul? În „toaletă“, locul de odihnă (în engleză restoom=toaletă şi
rest=odihnă). Revărsarea de cascade cereşti m-a acoperit când mi-am găsit locul de odihnă în
Isus.
Aceasta este o imagine puternică şi imediat ce am primit această înţelegere în timpul meu
de linişte am fost extrem de încurajată şi pregătită să-mi întâlnesc prietena în ziua următoare. El
ar fi întâlnit-o prin mine. Sunt de acord cu asta şi spun „da“.

PRACTICA DE A MEDITA
Şi „Chris T.” şi „Christine” sunt prieteni pe care îi am de aproape o viaţă. Acesta a fost
primul lucru pe care l-am recunoscut şi astfel am înţeles imediat că persoana din vis o reprezenta pe
prietena mea al cărei tată tocmai murise.
Dar la mai puţin de o oră după ce am primit marea revelaţie m-am întors la îngrijorarea în
legătură cu prietena mea: Cum pot să fiu acolo pentru ea? Nu ştiu ce să spun. Este prea trist, este
prea mult. M-am lăsat distrasă din nou de propriile mele gânduri şi frici. Aşa că ce am făcut?
Cuvântul latinesc movere este rădăcina cuvântului englezesc emoţie şi înseamnă literal „a
mişca“.8 Dacă eşti conştient de asta înţelegi cât de legate sunt ele, cum emoţiile noastre sunt ceea ce
ne mişcă spre acţiune. Dar ce mişcă emoţiile noastre? Imaginile. Imaginile evocă emoţie şi emoţia,
în schimb, inspiră acţiune.
Recunoscând acest principiu, am decis să scot imaginea din vis şi să mă uit la ea din nou cu
ochii inimii mele. Mi-am amintit de ea şi am continuat să mă uit la ea de câte ori mintea mea era
liberă. Când împătuream rufele spălate, meditam la asta (vezi Luca 2:19). Când făceam ordine în
bucătărie, meditam la asta (vezi Iosua 1:8).
Am reuşit să o pun în faţa minţii şi inimii mele şi să continui să mă uit la ea până când am
simţit aceleaşi emoţii. Emoţiile lui Dumnezeu sunt cele pe baza cărora vreau eu să trăiesc: mila care
mă mişcă, pacea care mă conduce, şi dragostea care mă controlează şi mă constrânge. Îmi propun
să mă văd pe mine însămi aşa pentru că aşa mă vede El.
A DOUA ŞANSĂ
Când am făcut asta, mai târziu în acea zi, am avut o altă revelaţie despre mesajul din vis. Îi
spusesem deja soţului meu la micul dejun despre înţelegerea mea iniţială asupra semnificaţiei lui.
Dar, câteva ore mai târziu, pe când continuam să mă gândesc la vis, Duhul Sfânt mi-a mişcat inima
în altă direcţie.
El mi-a amintit că acum mulţi ani prietenul meu Chris, care era în vis, a trecut în viaţa reală
printr-o provocare traumatică referitoare la sănătate şi eu nu am fost acolo pentru el. La acel
moment nu ştiam cum îl pot ajuta, aşa că la propriu nu m-am întâlnit cu el deloc. Am procedat
greşit şi m-am pocăit şi a trebuit să mă rog simţindu-mă vinovată că nu am fost o prietenă bună
pentru el atunci. Sunt recunoscătoare că nu m-am gândit imediat la asta când l-am visat, pentru că
asta a arătat că Domnul chiar mi-a vindecat inima de acea situaţie.
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Dar Dumnezeu mi-a reamintit asta mai târziu în acea zi pentru a-mi arăta cum aveam o altă
şansă de a fi o prietenă bună. Categoric nu mai vroiam să produc niciun regret cu privire la o
oportunitate ratată de a împărtăşi mângâierea lui Dumnezeu şi de a fi o prietenă adevărată atunci
când cineva are cel mai mult nevoie de mine. Aceasta a fost şansa mea de a lăsa dragostea Lui să
curgă prin mine. Era a doua şansă, a doua oportunitate de a arăta har şi bunătate unui prieten aflat în
suferinţă la momentul când avea nevoie de asta. Acesta a fost un alt aspect al visului care m-a
mişcat spre o acţiune mai încrezătoare.
POTRIVIRE
Ca şi cum asta nu era de ajuns, Dumnezeu mi-a dat încă o confirmare mai minunată prin vis,
care a întărit tot ce îmi arătase de-a lungul zilei. Pe când continuam să meditez la vedenia din
timpul nopţii şi să o reiau iar şi iar în imaginaţie, am înţeles unele dintre conexiunile cele mai
evidente dintre toate. Nu puteam crede că nu o văzusem imediat!
Numai când m-am spălat pe dinţi şi m-am pregătit de culcare a venit la loc piesa cea mai
inteligentă din puzzle-ul din vis. Aşa cum am menţionat deja, era vorba despre numele prietenilor
mei. Tipul pe care îl întâlnisem în vis, numele lui este „Chris T.“ şi în vis el tocmai pierduse un
membru al familiei pe care îl iubea (soţia îl părăsise). Prietena mea pe care o întâlneam în viaţa
reală se numeşte „Christine“ şi ea tocmai îşi pierduse un membru al familiei pe care îl iubea (tatăl
ei murise). Am simţit compasiune pentru amândoi. Deci numele, acţiunea, situaţia şi emoţia erau
toate aceleaşi în vis şi în viaţa reală. Ele doar trebuiau potrivite.
FACTORUL ORBIRE
Motivul pentru care a apărut în vis simbolul „orbirii“ este acela că Dumnezeu mă învăţa
cum, chiar înainte să apară o nevoie, El are deja soluţia. Chiar înainte ca o rugăciune să fie rostită,
El a auzit-o şi a trimis un răspuns (vezi Isaia 65:24). Să-ţi explic.
Prietena mea, Tina Luce, este un muzician şi compozitor talentat şi ea a fost oarbă de la
naştere. Noi discutaserăm recent despre moartea tatălui ei, cu câţiva ani în urmă, şi ea mi-a trimis
versiunea MP3 a unui cântec pe care Domnul i l-a dat la comemorarea unui an de la moartea tatălui
ei. „Ceva după“ este o compoziţie cu ungere despre durerea extraordinară a pierderii, dar
mângâierea chiar mai extraordinară şi mai supranaturală o găsim în Isus şi în promisiunea Lui
pentru noi, a ceva după această lume.
Tina mi-a trimis cântecul pe email într-o luni. Miercuri tatăl lui Christine a murit. I-am
trimis cântecul lui Christine, care a fost incredibil de atinsă de cuvintele şi muzica minunate. Ea,
apoi, a împărtăşit-o cu surorile ei. Christine mi-a spus de mai multe ori cât de mult a încurajat-o şi
mângâiat-o acest cântec şi cum i-a slujit profund inimii ei în cele mai dureroase momente. Îţi
mulţumesc, Isuse!
Fusesem atât de îngrijorată cum să fiu acolo pentru Christine, şi totuşi Dumnezeu
orchestrase deja totul. Adică, eu nu am făcut nimic. Doar am trimis mai departe un email. Tina a
fost cea care a primit şi a înregistrat melodia revelatoare. Dumnezeu ştia că Christine va avea
nevoie de acea încurajare şi El a făcut-o pe Tina să mi-l trimită mie, exact cu două zile înainte,
astfel încât eu să-l pot împărtăşi cu Christine. Atât de minunat este Dumnezeu şi atât de mult Îi pasă
de prietena mea, de familia ei şi de fiecare dintre noi şi de situaţiile prin care trecem.
Aşa că încep în sfârşit să văd mai mult aşa cum vede Dumnezeu. Înţeleg cum m-a udat cu
binecuvântările Lui, m-a stropit în prezenţa Lui şi m-a îmbibat cu dragostea Lui. Înţeleg acum. Văd
că nu pot să ajut decât lăsând stropi de har şi amprente ale dragostei oriunde merg.
Bunătatea şi mila mă urmăresc; ele sunt ceea ce eu las în urmă. Nu voi uita repede acest
adevăr pentru că acum tocmai l-am trăit. Cuvântul s-a făcut trup în viaţa mea şi Dumnezeu a folosit
un vis pentru a face asta.
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FACTORUL CHEIE
Cea mai importantă lecţie pe care o putem învăţa de aici este cât de important este să
continui să reflectezi la vise toată ziua. Ca şi cu orice altă problemă din viaţă, este, de asemenea, de
destul de mare ajutor să ne rugăm în Duhul când ne gândim la vise şi le contemplăm (vezi Efeseni
6:18). În acelaşi mod în care noi medităm asupra Scripturii prin rugăciune ar trebui să medităm la
aceste vedenii de noapte din inimile noastre şi să continuăm să le rumegăm în minţile noastre (vezi
Psalmul 1:2). De multe ori mă trezesc dintr-un vis cu o interpretare doar ca să descopăr că atunci
când continui să mă rog pe marginea lui devin evidente niveluri suplimentare de înţeles.
Chiar după ce timpul nostru devoţional se încheie şi trecem prin restul zile, când mintea
noastră nu se concentrează la ceva şi este liberă o putem direcţiona înapoi la visele noastre. Încă o
dată, care a fost cadrul? Ce a spus Duhul Sfânt despre asta? Ne amintim vedenia din timpul nopţii
şi ne gândim la revelaţia de la El, şi acele imagini din inimă ne fac să simţim emoţiile lui
Dumnezeu, care apoi ne mişcă spre planul Lui de acţiune.
SIMBOLIC LITERAL
O dată am avut un vis în care trebuia să mă rog pentru o anumită persoană. În viaţa reală nu
mă gândisem la această femeie deloc şi nu am simţit în mod special nicio chemare să mijlocesc
pentru ea. Dar doamna din visul meu avea acelaşi nume cu o prietenă foarte bună care sigur era în
atenţia mea. Am înţeles că visul vorbea despre prietena mea, o idee care a fost confirmată de o
compasiune teribilă ce a crescut în mine şi de o dorinţă profundă de a mă ruga pentru ea.
Aminteşte-ţi, visele sunt rareori 100% literale. Ar trebui să căutăm întotdeauna partea
simbolică din orice vedenie de noapte.

Cheia dr. Virkler’s pentru vis
Când interpretezi vise, caută metafore, comparaţii şi metonimii. Visele despre ketchup
pot să te cheme să „recuperezi“ într-un anumit domeniu (joc de cuvinte în engleză, catch up=a
recupera). Un foc poate încerca să te avertizeze în legătură cu faptul că te joci cu focul. Un vis
despre a fi sufocat sau înecat poate indica faptul că te simţi depăşit. Un lac îngheţat, un flux de
gheaţă sau chiar cuburi de gheaţă pot să te avertizeze în legătură cu faptul că vezi doar „vârful
icebergului“. Să ai ochelarii sparţi poate fi o indicaţie că nu vezi clar o situaţie.
Alte exemple de expresii care pot apărea în visele tale includ: „a merge o milă în papucii
altcuiva“, „a fi născut într-un hambar“, „a fi într-o situaţie dificilă“, „când zboară cioara“, „să
arunci copilul odată cu apa“, „pe un teren de joacă“, „al unsprezecelea ceas“ şi „a vorbi cu limba
despicată“ (a spune una şi a intenţiona alta sau a fi duplicitar). Inima ta poate folosi una dinte
aceste imagini în visele tale, aşteptând ca tu să înţelegi înţelesul lor simbolic. Gândeşte dincolo
de cutie! Fii pregătit pentru moduri neaşteptate şi inteligente prin care inima ta să aducă în
mintea conştientă punctul ei de vedere. Fii deschis să te joci cu cuvintele şi conexiunile laterale.

MULT ZGOMOT PENTRU NIMIC
Am avut un vis în care prietena mea, Eunice Adou, era supărată pentru că rămăsese fără
lapte pentru petrecerea ei. Eu o ajutam să se pregătească şi i-am spus că nu are importanţă, din
moment ce nimeni dintre oamenii care vin la petrecere nu bea măcar lapte!
Dumnezeu a folosit această imagine pentru a-mi arăta că în viaţa reală eram supărată fără
motiv. În loc de asta, aveam nevoie să-mi găsesc pacea în El şi nu să fiu deranjată de lucruri
mărunte. El a folosit numele prietenei mele ca pe un joc de cuvinte pentru a-mi spune că făceam
„mult zgomot (în engleză ado) pentru nimic“.
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A fost, de asemenea, abil faptul că în vis eu am devenit vocea lui Dumnezeu, transmiţând
perspectiva Lui persoanei îngrijorate. În viaţa reală eram supărată şi El mă ajuta şi încerca să mă
liniştească.
În vis prietena mea era supărată şi eu eram cea care o ajuta şi încerca să o liniştească.
Puteam să văd lucrurile cum le vede Dumnezeu, să ştiu că nu e nimic pentru care să mă îngrijorez.
Am înţeles asta pentru că pur şi simplu am visat şi am simţit pacea Lui. Am experimentat punctul
Lui de vedere în timp ce dormeam, aşa că a fost uşor pentru mine să adopt pe urmă perspectiva Lui
şi în viaţa reală.
TRECI PESTE ASTA
La un moment dat mă întrebam ce ar trebui să fac în viaţa reală. Ar trebui să-mi exprim
frustrarea în legătură cu ceva ce mă deranja? Sau ar trebui să o las în pace şi să trec peste ea?
În acea noapte am avut un vis în care eu eram în echipa de sărituri cu prăjina, dar eram prea
bolnavă şi slăbită ca să particip. Aşa că două prietene m-au ajutat să mă fac bine şi astfel am avut
puterea să sar şi eu.
Cele două prietene îi reprezentau pe cei doi îngeri păzitori ai mei, care mă slujesc (vezi
Evrei 1:13-14). Visul a arătat că eu ar trebui să fiu „deasupra situaţiei“. O persoană puternică şi
sănătoasă spiritual nu ar trebui să aibă probleme să treacă peste ceea ce mă deranja pe mine.
Ce imagine este potrivită pentru asta? Săritura cu prăjina, desigur. Ştiam atunci că
Dumnezeu vroia să vin spre un loc mai sus cu perspectiva Lui şi să rămân pozitivă, să iert, să
accept şi, atât cât depinde de mine, să trăiesc în pace cu toţi oamenii (Romani 12:18).

Cheia dr. Virkler pentru vis
Cea mai naturală interpretare este cel mai probabil cea corectă.

TIPUL „WRIGHT”
Soţul meu a visat într-o noapte că faimosul actor de la Hollywood Jeffrey Wright a venit la
o audiţie deschisă pe care o organiza el. El era uimit de faptul că o asemenea celebritate ar vrea să
se alăture micii lui echipe de producţie de film. Leo a fost surprins, emoţionat şi recunoscător – şi
în vis şi când s-a trezit.
În viaţa reală Leo fusese preocupat de cât de mulţi oameni aveau de gând să participe la
audiţiile pe care el le organiza în acel week-end.
Dumnezeu rostea încurajare prin vis folosind numele actorului. Domnul îi spunea lui Leo că
nu trebuia să-şi facă griji în legătură cu nimic, pentru că El urma să aducă oamenii „potriviţi“
(„right“ în engleză, se pronunţă la fel ca „Wright“) pentru proiect.
OPUSUL POTRIVITULUI
Când visăm că o luăm la dreapta în vis, de obicei putem să ne simţim destul de confortabil
în legătură cu asta. Adesea putem lua asta ca pe o confirmare că suntem conduşi în direcţia bună şi
că suntem pe calea corectă, cea mai bună. Totuşi, dacă visăm că o luăm la stânga, asta ar putea
ridica un steag roşu de avertizare. Atunci am vrea cu siguranţă să luăm în considerare posibilitatea
că suntem conduşi pe calea greşită în unele domenii din viaţa noastră, pentru că stânga este opusul
dreptei şi dreapta este opusul a ceva greşit.
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CONEXIUNEA FRANCEZĂ
Un alt exemplu în care Dumnezeu foloseşte jocuri de cuvinte este legat de The Bon-Ton,
unul dintre cele mai mari lanţuri de magazine din zona noastră. Magazinele au cam de toate, deci
poţi găsi întotdeauna în ele orice ai nevoie.
Cadrul în viaţa reală ne găseşte pe mine şi pe soţul meu lucrând la un proiect mare, care era
prea mare pentru ca noi să-l realizăm singuri.
Noi ştiam că urmăm un vis a cărui mărime o stabilise Dumnezeu şi aveam nevoie de El şi
de ungerea Lui pentru a avea succes în efortul nostru. De asemenea, la acel moment aveam musafiri
care stăteau în casa noastră şi unul dintre ei, o femeie, era de loc din Franţa.
În acea seară, Leu şi cu mine ne-am rugat împreună înainte de culcare, mulţumindu-I lui
Dumnezeu pentru că a binecuvântat şi a confirmat lucrarea mâinilor noastre. După asta am adormit
şi am avut un vis simplu. În el, noi ne bucuram de cumpărături la The Bon-Ton. Apoi m-am trezit.
Duhul Sfânt mi-a amintit de lecţiile mele de franceză din urmă cu mai mulţi ani, ajutândumă să înţeleg repede că bon poate fi tradus ca „bun“
Cu siguranţă, o tonă este măsura pentru o cantitate mare dintr-un anumit lucru.
Eram încântată şi încurajată de interpretare şi am înţeles încă o dată că nu aveam de ce să ne
îngrijorăm de nimic. Mesajul visului era clar: Domnul are „o tonă“ de lucruri „bune“ rezervate
pentru noi!
Incredibil, Dumnezeu a confirmat asta mai târziu în aceeaşi zi printr-o conversaţie cu
prietena noastră franţuzoaică. Eu nu împărtăşisem visul cu ea; pur şi simplu vorbeam despre cele
mai bune locuri unde se pot găsi produse organice. Imaginează-ţi surpriza mea când s-a întâmplat
pur şi simplu ca ea să menţioneze că un supermarket cu produse integrale se muta într-un fost
magazin Bon-Ton din apropiere. Bon Ton? Dumnezeu a folosit acelaşi simbol de două ori, în visul
meu şi în viaţa reală, pentru a se asigura că am înţeles mesajul.
SĂ NE JUCĂM CU CUVINTELE
Visele sunt punctuale, deci ar trebui să ne jucăm cu modul în care descriem imaginea până
când se face clic şi mesajul iese la iveală.
De exemplu, stăm „la colţ de stradă“ sau suntem „într-o intersecţie“? Obiectul din visul
nostru este o „pătură“ sau este un „mângâietor“ (de exemplu, Duhul Sfânt)? Căutăm o „baie“ sau o
„toaletă“ (restroom – dar rest înseamnă şi odihnă)?
Din exemplele de vise din această carte: Fac eu „o mică ţopăială“ sau un „salt cuantic“?
Prietena mea poartă o „salopetă“ sau un „combinezon“? Mă lupt cu „săritura cu prăjina“ sau am
dificultăţi în a mă „ridica deasupra“ a ceva şi „a trece peste el“?
Adesea nu vedem înţelesul până când nu consemnăm visul şi-l împărtăşim cu altcineva.
Atunci, când îl povestim, sfârşim prin a folosi fraze uşor diferite şi termeni mai specifici care ne
dau un moment de „Aha!“. Folosirea cuvintelor potrivite elucidează misterul şi decodifică mesajul,
astfel că interpretarea visului începe să prindă contur.
UN SUBSTANTIV SAU UN VERB
Următorul vis ilustrează modul în care Dumnezeu a folosit simbolul locului meu de „lucru“
pentru a reprezenta cum „lucrează“ El activ în vieţile noastre. Meditam la Galateni 5:6, la modul în
care credinţa lucrează prin dragoste în relaţie cu modul în care Isus a fost mişcat de milă şi a
vindecat bolnavi (vezi Matei 14:14). Mi-a venit în minte o imagine care era analogă în lumea
naturală cu ceea ce se întâmplă în lumea spirituală.
Ideea pe care am primit-o de la Domnul este cum vedem noi mila ca pe o „undă care
poartă“ puterea de vindecare a lui Dumnezeu. În telecomunicaţii o astfel de undă este mijlocul
(cuvânt, imagine, muzică, semnal) prin care este purtat mesajul. Mesajul este codificat în undă prin
modificarea frecvenţei, amplitudinii sau fazei ultime.
67

CADRU: Mă întrebam dacă mila este frecvenţa divină prin care harul lui Dumnezeu este
purtat şi eliberat. M-am dus la culcare meditând la asta şi la nevoia ca mila să fie prezentă pentru
a elibera putere şi energie spirituală.
VIS: Eram la birou şi colaboratoarea mea, Karen, mi-a dat un remediu homeopat pentru
o doamnă pe care o slujeam.
SIMBOLURI:
Biroul = Unde lucrez eu (Deci, pentru a face lucrare de vindecare...)
Trecute prin mâinile lui Karen = „Karen” sună aproape similar cu „a purta“ („caring“).
Ea era cea care „purta“ remediul. (Lucrare de vindecare prin mâini care poartă ceva; este purtată
de milă.)
Remediu homeopat = O frecvenţă de vindecare (de exemplu, puterea/energia de
vindecare a lui Dumnezeu)
Dat de la persoana căreia eu îi slujeam = Minunile încep cu o nevoie. (Persoana căreia îi
slujeam are o nevoie şi când este unită cu grijă/milă se produce vindecarea.)
INTERPRETARE: Mila era prezentă în Karen şi prin ea a fost transferată şi a curs
frecvenţa energizată pentru vindecare. În prezenţa ei darul era oferit şi primit. „Caring Karen“
era „unda care poartă“ şi conectorul darului de vindecare.
Acest vis a arătat că frecvenţa divină a milei trebuie să fie prezentă pentru ca puterea de
vindecare a lui Dumnezeu să lucreze. Mila este „unda spirituală“ care conduce înţelepciunea,
vindecarea, puterea şi darurile lui Dumnezeu spre noi şi prin noi spre alţii.
CĂSĂTORITĂ ŞI ÎNSĂRCINATĂ – LITERAL SAU SIMBOLIC?
Cu siguranţă ne-am întrebat: „Îmi spune Dumnezeu că mă voi căsători cu această persoană,
exact cum s-a întâmplat în visul meu?“ Poate, dar, aşa cum s-a demonstrat în această carte, visele
sunt cel mai adesea simbolice şi nu trebuie luate la propriu. Ar trebui să încercăm întotdeauna să
interpretăm întâi un vis la figurat, să vedem cum se potriveşte. De obicei interpretarea simbolică va
avea sens pentru noi şi va spune ceva inimilor noastre ca mesaj pe care Dumnezeu caută să-l
comunice. Nu ar trebui să simţim niciodată nevoia să încercăm să-l înghesuim stângaci într-o cutie
literală.
De exemplu, dacă visezi că te căsătoreşti cu noul lider de închinare din biserica ta, aceasta
poate fi o imagine a lui Dumnezeu chemându-te să integrezi în viaţa ta o închinare mai profundă şi
spunându-ţi că asta va întări relaţia ta de legământ cu El.
Sau un vis despre o nuntă poate vorbi despre alte legăminte din viaţa ta, cum ar fi
oportunităţile la locul de muncă sau prieteniile cu fraţii şi surorile în Hristos. Dacă ţi-ai adâncit
relaţia cu Dumnezeu prin jurnal în ambele sensuri şi interpretarea viselor, poţi avea un vis despre
căsătorie pentru că Isus răspunde căutării tale după El arătându-ţi legământul Lui puternic cu tine.
Ca atare, probabil că El va fi reprezentat de o persoană puternică din punct de vedere spiritual din
biserica ta, pe care o respecţi şi o admiri.
Desigur, dacă sufletul nostru respinge ideea că ar putea fi o interpretare simbolică şi chiar
vrem ca un vis să devină realitate, ar trebui să ne examinăm inimile pentru a vedea dacă este vreun
idol acolo pe care Duhul ni-l poate revela prin vis. Vrem să ne rugăm întotdeauna „nu voia noastră,
ci voia Ta să se facă“.
La fel, un vis despre a fi însărcinată vorbeşte de obicei despre o naştere spirituală, nu una
fizică. Poate arăta că tu – ca bărbat sau ca femeie – eşti gestant(ă) cu posibilităţi şi potenţial sau că
eşti pe cale să dai naştere unei noi slujiri. Dumnezeu poate a plantat o viziune sau o idee creativă în
tine, pe care El te cheamă s-o incubezi pentru un sezon, până când este dezvoltată complet şi gata
să fie livrată. Un alt mod prin care poate fi interpretat acest simbol este ilustrat în exemplul
următor.
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MARILE SPERANŢE
Prietena mea a râs când mi-a spus despre visul ei din noaptea trecută, că era însărcinată.
Deoarece principala emoţie dintr-un vis ne va ajuta să descoperim înţelesul lui, am întrebat-o cum
s-a simţit în legătură cu faptul că era însărcinată când era în vis. Ea a spus că era isterică.
Ştiam ce se întâmpla în viaţa ei reală şi asta se potrivea de fapt cu acţiunea principală din
vis, care era că „aştepta“ (un copil). În viaţa reală simţea o presiune foarte mare din partea
„aşteptărilor“ altora. Simţea nevoia să „producă“ şi să „livreze“ ce vroiau ceilalţi oameni de la ea,
dar de fapt nu era ceva ce îi cerea Dumnezeu.
Emoţiile ei în viaţa reală se potriveau, de asemenea, cu cele din vis, prin faptul că se simţea
stresată şi copleşită de aşteptările celor din jurul ei. Domnul îi arăta prin vis că nu era nevoie să fie
îngrijorată şi că, dacă ar încerca în continuare să-i mulţumească pe oameni, nu ar mai fi un slujitor
al lui Hristos (vezi Galateni 1:10). Dumnezeu spunea: „Fără îngrijorări! Nu e nevoie să simţi
această presiune şi să o laşi să te supere. Nu trebuie să fii «însărcinată»: nu mai trebuie să porţi
povara acestor aşteptări.“
Ea a urmat călăuzirea Domnului şi a acţionat conform visului. S-a dat înapoi din faţa
responsabilităţilor false pe care se gândea că alţii se aşteptau ca ea să le preia şi, ca rezultat, a venit
într-un loc al păcii foarte profunde în mintea şi inima ei.
ŢINE-ŢI PANTALONII PE TINE!
Un alt vis care ilustrează juxtapunerea dintre ceea ce am simţit în legătură cu o situaţie
potenţială de slujire provocatoare şi ce a simţit Domnul în legătură cu asta se poate vedea în
povestirea următoare.
În viaţa reală, mi se ceruse să fiu îngrijitoare temporară pentru cineva care avea nevoie de
îngrijire 24/24 şi era ţintuită la pat. Acum, ceva despre mine: eu nu am foarte multă experienţă în a
îngriji pe cineva. Nu am copii. Nu am nici măcar o pisică.
În ciuda acestor lucruri, am acceptat repede oportunitatea de slujire.
Desigur, ştiam că Dumnezeu nu mi-a dat un duh de frică şi că dragostea desăvârşită alungă
frica (vezi 2 Timotei 1:7, 1 Ioan 4:18).
În plus, „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte“ (Filipeni 4:13).
Adevărat, adevărat şi adevărat. Asta mi-am spus întreaga zi şi asta am declarat când
vorbeam despre această situaţie. Dar am avut cel mai grăitor vis care mi-a revelat o stare de lipsă de
odihnă şi nesiguranţă în inima mea.
În vis totul mergea grozav până când am înţeles că nu purtam pantaloni. Sigur că această
situaţie m-a tulburat mult şi am fugit în casa prietenei mele şi m-am grăbit să ajung în baie, sperând
că avea o pereche de pantaloni scurţi sau ceva ce aş putea lua pe mine.
Odată ce am ajuns în baie, am remarcat că o altă prietenă stătea în cadă, în spatele perdelei
de duş. Era vorba de un fel de supradoză sau de o traumă care o lăsase aproape moartă. Imediat am
trecut la treabă: am ridicat-o, am dus-o afară pe pajiştea din faţă şi i-am cerut lui Leo să vină să se
roage cu mine. Am început să chemăm Cerul pe pământ, rostind viaţă peste ea şi slujind-o în
moduri profunde, care i-au redat instantaneu sănătatea – în duh, suflet şi trup. Vindecarea ei a fost o
minune supranaturală care a fost incredibilă din mai multe puncte de vedere.
M-am trezit foarte încurajată de acest vis. Să recunoaştem asta, el a început groaznic, dar
măcar s-a terminat cu bine! Dumnezeu mi-a arătat că, deşi o parte din mine se simţea nepregătită,
totul urma să fie bine.
UNDE PUTEREA ESTE DESĂVÂRŞITĂ
Prin simbolul pantalonilor pe care nu-i aveam, visul mi-a revelat că mă simţeam ca şi cum
îmi lipsea ceva. Nu aveam tot ce îmi trebuia; mă simţeam inconfortabil şi am încercat să-mi ascund
slăbiciunea pitindu-mă în baie.
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Dumnezeu mi-a arătat că în slăbiciunea mea cea mai mare găsesc puterea Lui cea mai mare.
În acel loc al vulnerabilităţii am descoperit cea mai bună oportunitate de slujire dintre toate. Era
bine pentru mine că am venit în acel loc. Era bine pentru mine să înţeleg că nu am ceea ce îmi
trebuie prin puterea şi înţelepciunea mea. Prin acest vis Dumnezeu mi-a arătat că atunci când vin
într-un loc al recunoaşterii lipsurilor mele sunt poziţionată pentru a primi harul Lui abundent. În
primul rând am nevoie să văd că sunt incompletă pe cont propriu pentru a şti cu adevărat cât de
absolut de completă sunt în Hristos (vezi Coloseni 2:10).
Cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu, faptul că El a promis că harul Lui este suficient şi că
puterea Lui în slăbiciune se face desăvârşită (vezi 2 Corinteni 12:9-10). Aici puterea Lui se face
perfectă. Şi dacă acest lucru sună foarte bine în teorie, cum arată el de fapt când este trăit? Şi, mai
important, cum se simte?
Ei bine, ştiu acum cum se simte pentru că tocmai am experimentat asta. În visul meu, am
simţit ruşinea de a nu avea ceea ce îmi trebuia. Dar atunci Dumnezeu mi-a arătat că slăbiciunea
mea m-a poziţionat pentru ca gloria Lui să fie revelată şi puterea Lui, arătată. În acel loc. În acel loc
am simţit adrenalina când mi-am văzut prietena în nevoie şi atunci am simţit ungerea lui Dumnezeu
şi prezenţa Lui atotputernică a slujit prin mine. A fost puternic. Tangibil. Am simţit toate aceste
lucruri în visul meu şi m-am trezit transformată. Eram încrezătoare şi neclintită, tare în credinţă.
Înainte, avea versetele din Scriptură în minte şi le puteam cita. Dar după acest vis le am în
inima mea şi le pot simţi.
Ele sunt acum parte din mine. Aşa lucrează visele: ele mişcă revelaţia şi adevărul din
minţile noastre spre duhurile noastre, transformându-le într-o realitate că putem trăi astfel mult mai
uşor în ele şi pe baza lor.
În cartea ei Cine mi-a comutat creierul?, dr. Caroline Leaf, neurolog cognitiv, scrie: „Deşi
poate să ţi se prezinte cu dovezi că ceva este adevărat, nu vei crede cu adevărat dacă nu simţi că
este adevărat. Poate fi rezonabil, logic, dovedit ştiinţific sau doar de bun simţ, dar nu-l vei crede
decât dacă sistemul limbic al creierului tău (locul emoţiilor noastre) îţi permite să simţi că este
adevărat.“9
Asta fac visele. Ele ne permit să simţim adevărul într-un asemenea mod încât îl putem
deţine. Nu este doar un adevăr biblic. Acum este, de asemenea, adevărul nostru. În capitolul
următor vom continua să explorăm modul în care Dumnezeu mişcă revelaţia Lui din minţile noastre
în profunzime, spre duhurile noastre, folosind visele pentru a scrie Cuvântul Lui în inimile noastre
(vezi 2 Corinteni 3:3).
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Capitolul 7
DINCOLO DE MINTEA NOASTRĂ: CUM NE DUC VISELE
DIN MINTEA NOASTRĂ ÎN INIMA NOASTRĂ
„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.“
– Proverbe 4:23

Aproape toţi ne gândim că visele noastre sunt excentrice şi suntem îngrijoraţi că sună
nebuneşte şi că părem că ne-am „ieşit din minţi“ dacă ne deschidem spre ceea ce se întâmplă în
vedeniile de noapte. Oamenii se simt adesea atât de inconfortabil când vorbesc despre visele lor,
încât le vor califica pe cele mai ciudate dintre ele prin comentarii precum: „Ei bine, sunt
însărcinată, deci acesta este un vis hormonal...“ sau „Luasem medicamente puternice împotriva
durerii în acea zi, deci...“ – încercând aproape să se distanţeze de aparenta ciudăţenie a visului.
Dar visele nu sunt ciudate. Noi credem că sunt bizare pentru că le examinăm cu minţile
noastre raţionale. În realitate, visele vin din duhurile noastre, şi când ne uităm la ele prin lentilele
inimilor noastre mesajele lor ne vin repede în centrul atenţiei.
Acesta este un motiv pentru care vrem să le aducem în inimile noastre – pentru a înţelege
originea şi limbajul visului. Un alt motiv important pentru care le aducem în inimile noastre este
acela că acolo Se află Dumnezeu (vezi Efeseni 3:17).
Biblia spune clar că Dumnezeu este, mai mult decât orice altceva, un Dumnezeu al inimii
(vezi 1 Samuel 16:7).
Aşa cum am văzut, Împărăţia lui Dumnezeu este pace şi bucurie în El.
El este dragoste. El este Prinţul Păcii. Realităţile durabile sunt credinţa, nădejdea şi
dragostea. Roada Duhului Lui sunt Emoţiile lui Dumnezeu (dragostea, bucuria şi pacea). Deci
Dumnezeu este un Dumnezeu al emoţiei şi când visăm noi ne conectăm cu emoţiile Lui în inima
noastră.
DE CE VORBEŞTE DUMNEZEU PRIN VISE
Imaginile sunt limbajul inimii, deci ele sunt limbajul vorbit acolo unde Se află Dumnezeu.
În timpul zilei putem spune cu mintea noastră: „Dumnezeu mă iubeşte“. Dar dragostea nu este
experimentată în minte; este simţită în inimă. Într-un vis, ajungem să experimentăm că suntem
iubiţi.
Ajungem să ne simţim iertaţi. Ajungem să cunoaştem aceste realităţi tangibile ale inimii şi
să umblăm în ele şi să le trăim cu adevărat. Visele sunt o formă de meditaţie care ne ajută să mutăm
adevărul scriptural din minţile noastre în inimile noastre.
Ştim că trebuie să ne păzim inimile cu toată silinţa, pentru că de acolo curge totul (vezi
Proverbe 4:23). Noi vrem să ne conectăm cu inima noastră şi cu Duhul Sfânt care locuieşte acolo
(vezi 2 Corinteni 1:21-22). Perspectiva Lui o căutăm. De înţelepciunea Lui avem nevoie să
domnească în viaţa noastră. Mila Lui vrem să ne mişte.
Uneori citim un pasaj din Scriptură şi nu avem nicio idee ce înseamnă. E uşor să sărim pur
şi simplu peste versetele care nu au niciun sens pentru noi şi să trecem la cele mai clare. Dar cele
mai grele sunt adesea cele mai bune, în parte pentru că sunt atât de enigmatice şi greu de scrutat.
Dacă am înţelege uşor totul despre Dumnezeu, ar mai fi El până la urmă cu adevărat un Dumnezeu
atât de mare? Misterul este cartea Lui de vizită şi cel mai bun mod pentru noi să prindem părţi din
gloria Lui este prin inimile noastre.
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El este mult prea mare pentru mintea noastră; nu-L putem cuprinde cu mintea noastră. Dar
lucrul minunat în legătură cu inima noastră este că ea este unită cu El. Noi suntem un singur duh cu
El (vezi 1 Corinteni 6:17). Dintre toate aspectele care formează fiinţa noastă triunică (trup, suflet şi
duh), partea care se conectează cel mai profund şi mai intim cu Dumnezeu este duhul nostru (vezi 1
Corinteni 2:9-12).
ÎNŢELEGEREA INIMII
În Luca 12:31, Isus a revelat dragostea Tatălui când ne-a spus ce vrea Dumnezeu să facă şi
ce Îi aduce fericire. Isus a spus: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl tău îţi dă cu bucurie
Împărăţia!“
Cuvântul grecesc tradus (în versiunea în engleză) „a ales cu bucurie“ este eudokeo, care
înseamnă „gata, doritor, decis; a prefera să, a fi foarte bucuros să, a-şi găsi plăcerea în, a fi înclinat
favorabil spre“.10 Sună bine!
Dumnezeu doreşte în mod activ să ne binecuvânteze. Noi cunoaştem bine această
promisiune din Scriptură şi putem să o cităm. Atunci, de ce petrecem atât de mult timp rugându-ne
pentru lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat deja? Cerându-I lucruri despre care El a spus deja că
sunt ale noastre?
Poate pentru că încă nu am cunoscut aceste adevăruri adânc în inima noastră şi în duhul
nostru. Cu inima noastră înţelegem noi (Isaia 6:10). Următoarea poveste arată cum foloseşte
Dumnezeu visele pentru a aduce revelaţie şi înţelegere în inimă.
CADRU: După ce am participat la o întâlnire de rugăciune organizată special pentru a
mijloci pentru vindecare, am rămas întristată pentru că unele dintre rugăciuni exprimaseră
credinţă că Dumnezeu ar putea vindeca, dar îndoială dacă El chiar vroia să facă asta sau că o va
face, deşi ei L-au rugat stăruitor.
Aici ajung visele. Visele ne permit să simţim inima lui Dumnezeu pentru noi astfel încât
să putem deveni convinşi de orice adevăr cunoscut şi să credem în dragostea pe care o are El
pentru noi (vezi 1 Ioan 4:16). Aş vrea să fi putut să le spun despre acest vis oamenilor de la acea
întâlnire de rugăciune.
VIS: Eram cu nepoatele şi nepoţii mei într-un loc îndepărtat şi vroiam să le iau o
amintire a timpului petrecut de noi împreună acolo. Eu propuneam asta sau asta – cadouri
drăguţe, scumpe – dar ei nici măcar nu măcar interesaţi de asta; în schimb alegeau cu bucurie
magneţi coloraţi şi alte mici zorzoane. Mi s-a dat şi o sabie roz de jucărie pentru că se pare că
plătisem deja pentru ea. M-am gândit: Perfect – o voi lua! Pentru că ştiu că fetelor le va plăcea
şi pot să le-o dau lor.
ACŢIUNE: Încercare activă de a binecuvânta, de a purta de grijă şi de a da daruri bune.
EMOŢIE: Dorinţă din toată inima de a-mi exprima dragostea prin aceste daruri. Într-un
fel, era aproape egoism din partea mea – pentru că vroiam ca ei să aibă ceva special şi tangibil
care să arate cum ne-am petrecut timp împreună în acest loc îndepărtat. Mi-am dorit foarte mult
ca ei să aibă ceva minunat care să le aducă aminte cât de mult îi adoram.
INTERPRETARE: În vis, eu Îl reprezentam pe Dumnezeu, şi nepoatele şi nepoţii mei îi
reprezentau pe toţi copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe mine. Atât de des suntem prinşi în a cere
lucruri mici (ca un magnet de frigider), neînţelegând că Tatăl nostru Ceresc vrea să ne dea
excesiv mai mult decât ne putem imagina vreodată (vezi Efeseni 3:20).
În vis noi eram într-un loc îndepărtat, care este o imagine a timpului petrecut de noi în
prezenţa lui Dumnezeu în locurile cereşti, trăind în Duhul Lui. Dumnezeu vrea să ne dea ceva să
luăm cu noi astfel încât să avem o amintire tangibilă a timpului petrecut împreună şi în acelaşi
timp a dragostei Lui extravagante pe care o risipeşte cu noi (vezi 1 Ioan John 3:1).
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Deci ce ne dă Dumnezeu? Împărăţia. Ce este în Împărăţie? Tot ce ne trebuie (vezi 2
Petru 1:3). Asta poate fi o vindecare fizică, darul înţelepciunii pentru o anumită situaţie, favoare
supranaturală, restaurare într-o relaţie sau orice formă de binecuvântare. Toate darurile bune vin
de sus şi nu trebuie să-I răsucim braţul lui Dumnezeu pentru ca El să ni le dea (vezi Iacov 1:17).
Exact ca în visul meu, darul fusese deja plătit! Tot ce ne trebuie a fost deja plătit integral prin
moartea lui Isus pe cruce.
În visul meu vroiam să le iau copiilor ceva special şi chiar mai mult decât vroiau ei. Mă
gândisem la ce le-ar putea plăcea lor. Plănuisem să-i iau la cumpărături şi să orchestrez modul în
care să ajungă în mâna lor binecuvântarea pe care aveam în minte să le-o dau. Este exact ce face
Dumnezeu pentru noi.
Mesajul copleşitor al acestui vis era emoţia. Este toată plăcerea lui Dumnezeu să ne dea
Împărăţia. Este marea Lui fericire. Este ceea ce El vrea să facă şi a fost de la început ideea Lui!
Asta am simţit în visul meu; chiar inima lui Dumnezeu. Dorinţa profundă de a vrea să
împărtăşesc dragoste prin a dărui. „Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu... încât a dat... “
(Ioan 3:16).
În visul meu întrebam: „Vrei asta? Vrei cealaltă? Ce pot să-ţi cumpăr? Ce pot să-ţi dau?“
Vroiam asta pentru mine. Le-ar fi adus lor bucurie: dar mi-ar fi adus mie la fel de multă bucurie
– chiar mai multă – să-i binecuvântez. „Este mai ferice să dai decât să primeşti“, şi eu am simţit
asta (Fapte 20:35).

Visele ne călăuzesc inima în poziţia corectă, la emoţiile potrivite, emoţiile cuvenite –
Emoţiile lui Dumnezeu. Ele iau aceste foarte mari taine spirituale şi ne permit să surprindem o parte
de adevăr, un instantaneu al duhului. Ele le permit să simţim inima lui Dumnezeu pe timpul nopţii
ca să putem trăi mai deplin în ea şi pe baza ei întreaga zi.
PERSPECTIVA LUI DUMNEZEU
Un alt motiv pentru care visele sunt atât de utile este pentru că ajungem să ne vedem vieţile
dintr-o perspectivă divină, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Noi putem să citim Biblia şi
chiar să memorăm pasaje şi să ne rugăm pe marginea lor, dar cum ştim dacă am intrat cu adevărat
„în posesia“ lor? Putem cita un verset din minte, dar, mai mult decât orice altceva, vrem să-l simţim
în inimile noastre. Vrem să fim transformaţi de el şi să trăim cu adevărat pe baza lui.
Adevărul este că nu putem realiza asta doar prin studiu biblic. Fariseii au încercat şi Isus a
spus: „Îmi pare rău, băieţi, voi cercetaţi Scripturile crezând că în ele aveţi viaţa veşnică, dar ceea ce
vă trebuie de fapt este să veniţi la Mine, Cuvântul viu, pentru a cunoaşte adevărata viaţă“ (vezi Ioan
5:39-40).
Cât timp suntem treji în cursul zilei, ar trebui să medităm la Scriptură şi să-I cerem Duhului
Sfânt să sufle peste ea, să transforme cuvântul scris Logos în rhema revelatoare rostită de
Dumnezeu Însuşi direct în inimile noastre. Asta stabileşte scena pentru orele noastre din timpul
nopţii, când Dumnezeu Tatăl ne poate arăta părţi din modul în care vede El progresele noastre şi
creşterea în lucrurile Duhului. Cât de departe am ajuns? Ce adevăruri am integrat? Asupra cărui
domeniu vrea El să ne concentrăm mai mult?
El ne poate arăta cu uşurinţă cum vede El inimile noastre şi vieţile noastre prin imaginile pe
care le creionează noaptea. De fapt, visele nu sunt o reprezentare palidă a vieţilor noastre, o umbră
a vieţii „reale“ din starea de veghe. Dimpotrivă. Visul este cel mai real şi vieţile noastre din stare de
veghe nu sunt decât o umbră a realităţii spirituale pe care ajungem să o experimentăm prin
întâlnirile noastre de noaptea cu Cerul.
Ne vom uita la câteva exemple pentru a ilustra modul în care foloseşte Dumnezeu visele
pentru a ne arăta că El Se ocupă de creşterea noastră spirituală. Unde ne scapă asta? Unde am avut
victorie? Vrem să fim la aceeaşi pagină cu Duhul Sfânt şi cu tot ce lucrează El în noi (vezi Filipeni
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2:13). Prin vise putem vedea ce urmează să facă El şi unde este atenţia Lui, astfel încât să ne putem
îndrepta şi noi atenţia într-acolo. Suntem de acord cu tot ceea ce face El, ne abandonăm cu totul Lui
şi ne sprijinim pe lucrarea harului Lui.
SĂ VISĂM SCRIPTURA: CUM CUVÂNTUL ESTE FĂCUT TRUP ÎN NOI
Primele patru vise de mai jos au fost parte dintr-o serie pe care eu am avut-o în decursul
unei săptămâni. Luate împreună, ele reprezintă ceea ce mă învăţa Dumnezeu în legătură cu viaţa
noastră în Hristos – unitatea noastră cu El atât în părtăşia morţii, cât şi în puterea învierii.
Visele merg mână în mână, arătând rezultatele negative ale căilor mele proprii şi ale
gândurilor mele şi rezultatele pozitive ale căilor lui Dumnezeu şi ale gândurilor Lui. Visele nu sunt
în niciun caz de condamnare; ele marchează pur şi simplu două căi clar diferite.
Aşa lucrează adesea visele. În loc să ne spună Dumnezeu pur şi simplu „Fă asta!“, El ne lasă
să experimentăm consecinţele ambelor opţiuni prin vedeniile noastre de noapte. El pune înaintea
noastră viaţa şi moartea şi face să ne fie mai uşor să alegem bine.
MOARTE, UNDE ÎŢI ESTE BOLDUL?
CADRU: În viaţa reală citeam cartea dr. Jim Richards Mută-ţi graniţele invizibile, în
care el discută despre cât de important este să meditezi asupra morţii noastre cu Hristos pe
cruce.11 Ei bine, este ceva ce nu mi s-a întâmplat să fac înainte.
Dar înţeleg, pentru că Isus nu numai că a murit pentru noi, ci a murit ca (drept) noi (vezi
Romani 6:3-9). Într-adevăr, noi am fost răstigniţi cu Hristos (vezi Galateni 2:20). Aceasta este o
realitate. Pentru a fi înviaţi împreună cu El şi a cunoaşte puterea învierii Lui trebuie în primul
rând să avem părtăşia suferinţelor Lui în moartea noastră împreună pe cruce. În acest loc al
meditaţiei, am avut un vis.
VIS: Eram la un cinematograf cu fratele meu Josh şi draga mea prietenă Becky. Ei
amândoi erau îmbrăcaţi la patru ace în costum şi rochie, deoarece era o ocazie specială:
înmormântarea mea. În acelaşi timp, era şi un film epic, realizat cu un buget foarte mare.
Becky şi Josh erau totuşi foarte încântaţi; era gala unei premiere minunate şi ei erau
extrem de entuziasmaţi în legătură cu ce urma să se desfăşoare pe scenă, care era filmul vieţii
mele. Eu am intrat în film. Era mai mare decât viaţa - 3-D, HD, mai tare şi mai tangibil şi mai
real decât orice am simţit vreodată până atunci. Era minunat şi puternic.
În film am sfârşit într-un râu cu ţipari care mă biciuiau până la moarte şi totuşi, când mă
înţepau, nu durea deloc.
ACŢIUNE: Celebrarea morţii
EMOŢIE: Epic; plin de pace şi deloc întunecat sau morbid
INTERPRETARE: Am înţeles că atunci când am murit faţă de vechea mea viaţă din
lumea fizică de pe ecranul de cinema am fost trezită pe partea spirituală a dimensiunii la o viaţă
nouă şi mai reală decât aş fi putut să-mi imaginez vreodată.
Râul era o imagine a apelor botezului şi natura mea veche a fost îngropată în el. Am ştiut
imediat că murisem şi fusesem botezată în Hristos.
Ţiparii care mă atacau dar nu-mi făceau rău mi-au lăsat o amintire vie la trezire.
Experienţa acestui vis m-a lăsat de fapt să simt cum este să ştii că moartea şi-a pierdut boldul.
Asta a avut un impact foarte mare şi sentimentul nu m-a părăsit niciodată de atunci.
Acesta este un exemplu despre cum putem trăi în Scriptură şi cum Cuvântul se poate face
trup în vieţile noastre (vezi Ioan 1:14).
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SĂ FII GĂSIT ÎN HRISTOS
CADRU: În viaţa reală mă rugasem pe baza adevărului din Filipeni 3:8-11, în legătură
cu modul în care sunt eu una cu Hristos şi că ar trebui să fiu găsită în El. De asemenea, mă
luptasem cu cât de mult timp să petrec cu Domnul în fiecare zi când erau alte nevoi presante şi
responsabilităţi de slujire care cereau atenţia mea. În acest punct, am avut următorul vis.
VIS: Am fost invitată într-o cameră de părtăşie unde ştiam că Se află Isus. Acolo era câte
un proiect de îndemânare pentru fiecare dintre noi, să-l realizăm, cu toate piesele prevăzute şi cu
instrucţiunile date.
În loc să stau acolo, m-am întors pe coridor şi am încercat să pun semne care să-i
direcţioneze pe alţii în camera unde aveam părtăşie, deşi era dificil. De asemenea, am sfârşit prin
a judeca oamenii din vestibul care nu mergeam în direcţia în care le spuneam eu să meargă!
La final, a venit o femeie care purta ceva ca o vestă/pulover/jachetă – noua creaţie
(proiectul de îndemânare) pe care tocmai o cususe în camera de părtăşie. Mi s-ar fi potrivit
perfect! Se asorta cu pantalonii pe care îi purtam şi îmi plăcea foarte mult. Asta m-a făcut să-mi
doresc cu adevărat să fi stat în acea cameră, unde trebuia să fiu.
ACŢIUNE: Ocupată şi grăbită
EMOŢIE: Îngrijorare şi judecată
INTERPRETARE: „Dacă diavolul nu ne poate face să fim răi, ne va face să fim
ocupaţi.“ Eu sunt îngrijorată în legătură cu „semnele“ şi minunile, ajutând oamenii şi
direcţionându-i spre Domnul, ignorând în acelaşi timp propria mea relaţie cu El în camera „de
părtăşie“. Sunt prea ocupată să petrec timp în jurul mesei comuniunii şi intimităţii şi în loc de
asta alerg din loc în loc, încercând să-i ajut pe alţii. În realitate, însă, pentru că am neglijat
propriul meu timp devoţional cu Isus, am ajuns critică exact faţă de oamenii pe care încerc să-i
binecuvântez.
Simbolul instrucţiunilor de la proiectul de îndemânare îmi vorbeşte despre Duhul Sfânt.
El este Învăţătorul meu care mă povăţuieşte şi mă conduce în tot adevărul.
Puloverul/vestă/jachetă este simbolul meu preferat din vis. Am continuat să meditez la ce
ar putea însemna el până când Duhul Sfânt mi-a dat în cele din urmă revelaţia; nu este un ce;
este un cine. Am înţeles ce se întâmplă în acel loc sau acea cameră de părtăşie şi de intimitate cu
Isus: eu Îl port pe El!. Sunt la propriu în El şi în interiorul Lui, exact ca un pulover, vestă sau
jachetă.
Asta poate să pară un mod ciudat de a reprezenta vizual ideea de a te afla în Hristos, dar
am înţeles că de fapt este destul de scriptural. Biblia spune că noi trebuie „să ne îmbrăcăm cu
Domnul Isus Hristos“ (Romani 13:14, vezi Galateni 3:27). Deci simplul simbol al costumului
din visul meu a fost, de fapt, un mod foarte corect de a reprezenta un adevăr spiritual profund şi
greu de înţeles.
Imediat ce am primit această revelaţie extraordinară, am remarcat cât de fabulos ar arăta
Isus dacă L-aş purta. El Se asortează bine cu restul îmbrăcămintei mele şi are culoarea mea
preferată. El este potrivirea perfectă pentru mine în toate modurile. Acest vis a fost o ilustraţie
grozavă care a pus în antiteză modul în care eram tentată să-mi pun în ordine priorităţile în viaţă
cu modul în care vroia Dumnezeu să fac asta. Nu puteam rata mesajul; era prea profund şi clar.
Imediat m-am angajat să renunţ la tendinţele mele de Marta şi să urmez în schimb
exemplul Mariei (vezi Luca 10:42).
După acest vis am ales cu bucurie „singurul lucru necesar“ şi „partea mai bună“: să intru
în camera de părtăşie şi intimitate şi să stau la picioarele lui Isus, descoperind şi mai profund
cum am fost „cusută“ şi sigilată în Hristos prin puterea Duhului Lui cel Sfânt (vezi Efeseni
1:13).
De fapt, mesajul din visul meu a fost confirmat mai târziu când am auzit de interviul cu
Billy Graham de la puţin timp după ce a împlinit 80 de ani. Larry King a spus: „Trebuie să vă
aducă satisfacţii să vă uitaţi în urmă în viaţa dumneavoastră şi să nu trebuiască să trăiţi cu
regrete“. Dar răspunsul dr. Graham a fost surprinzător: „Sunt cel mai mare eşec dintre toţi
oamenii. Am fost prea mult cu oamenii şi prea puţin cu Dumnezeu. Am fost prea ocupat cu
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întâlniri de afaceri şi chiar cu serviciile din biserică. Ar fi trebuit să fiu mai mult cu Dumnezeu şi
oamenii ar fi simţit prezenţa lui Dumnezeu cu mine când ar fi fost cu mine.“12

Am fost recunoscătoare pentru vis, ca şi pentru confirmarea din viaţa reală din partea
unui erou al credinţei. Totuşi, acesta nu a fost sfârşitul revelaţiei, căci Dumnezeu a continuat sămi arate acest adevăr din multe unghiuri diferite.

TĂIEREA ÎMPREJUR A INIMII
CADRU: În viaţa reală, meditasem la Coloseni, mai ales la partea în care este vorba
despre cum noi avem o tăiere împrejur făcută fără mâini, o tăiere împrejur a inimii. În acest
paragraf învăţăm că trupul din carne este înlăturat prin faptul că a fost îngropat cu Hristos în
botez (vezi Coloseni 2:11-14). De asemenea, contemplasem unitatea şi părtăşia cu Hristos şi
modul în care koinonia cu El are o importanţă crucială şi nimic nu ar trebui să-i ia locul. Apoi
am avut un vis.
VIS: Stăteam în jurul unei mese cu câţiva oameni care aveau nevoie de Isus şi de slujire
serioasă. Apoi am hoinărit fără scop prin Dick’s Sporting Goods, trăgând după mine un rucsac
mare pentru că era prea greu pentru mine să-l car.
ACŢIUNE: Împovărată de bagajul pe care îl trăgeam.
EMOŢIE: Încetinită, trasă înapoi
INTERPRETARE: Aşa cum am menţionat, citisem în Biblie despre circumcizie, deci
cred că nu e nicio surpriză că am sfârşit într-un magazin cu acel nume. Am înţeles că această
vedenie de noapte îmi spunea acelaşi lucru ca şi visul despre a fi găsit în Hristos: că aveam
nevoie să am părtăşie cu Isus. Mi se îngăduie să am şi trebuie să am şi nu trebuie să mă simt
vinovată că petrec „prea mult“ timp cu El.
În vis petreceam timp cu oameni care aveau nevoie de slujire, ceea ce am crezut că este
destul de bine şi de nobil (să stai în jurul unei mese poate fi o imagine normală a comuniunii sau
părtăşiei).
Dar petreceam prea mult timp concentrându-mă asupra lor şi a diferitelor lor probleme,
ceea ce mă trăgea în jos cu poveri pe care nu le puteam căra (de aici rucsacul greu).
Concentrarea mea nu poate fi asupra altora; trebuie să fie asupra lui Isus.
Heidi Baker, misionară în Mozambic, petrece patru până la şase ore pe zi cu Domnul şi
spune că roadele slujirii se nasc numai dintr-un spaţiu al intimităţii.13 Surzii aud, orbii văd şi
morţii sunt readuşi la viaţă în mod obişnuit prin lucrarea ei în Pemba, deci ea este un exemplu
care merită urmat. Ea ştie despre ce vorbeşte şi crede că, mai mult decât orice, trebuie să
rămânem plini de „ulei“ – prezenţa Duhului Sfânt.
I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru că a clarificat prin visul meu exact de ce vreau să las
deoparte trupul meu de carne şi în loc de asta să stau în părtăşie continuă şi apropiată cu El.
El mi-a arătat că slujirea Lui este chiar mai importantă decât slujirea pentru El. Visul a
făcut ca acest lucru să fie evident şi m-a motivat să fac ce ştiam tot timpul că trebuie să fac.
Imaginile sunt limbajul inimii şi ne mişcă emoţiile, care la rândul lor ne îndeamnă la
acţiune. Faptul că am văzut această imagine din vis m-a ajutat prin aceea că m-a condus spre
acţiunile potrivite, din moment ce puteam vedea situaţia din perspectiva lui Dumnezeu. El nu
vrea ca eu să fiu trasă în jos şi înapoi. El vrea ca eu să am părtăşie cu El, astfel încât să fiu
întărită şi să am ceva de oferit altora. Visul a deblocat această înţelegere şi mi-a arătat cum să
ajung acolo.

CA SĂ-L POT CÂŞTIGA PE HRISTOS
Următorul vis este o continuare a aceleiaşi teme ca cel de dinainte, doar arătat în mod
diferit. În ultimul vis, am văzut rezultatele negative ale alegeri lucrului greşit. În acesta, eu
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surprinsesem o parte din rezultatele extraordinare pe care le aveam dacă alegeam lucrul corect,
adică să stau aproape de Isus, să stau în prezenţa Lui şi să nu-L scap din vedere.
VIS: Actorul James Garner conducea o expediţie interesantă şi eu eram parte a grupului
ce mergea în această aventură. Noi am mers printr-un vechi castel încântător şi acolo era o
bijuterie antică pe care m-am oprit să o fotografiez. Între timp grupul a trecut în faţa mea.
Pentru a ajunge la masa unde Garner şi toţi ceilalţi începuseră să ia gustarea, a trebuit sămi menţin echilibrul pe treptele de piatră prin apă şi m-am udat. Am întrebat cum reuşiseră ei să
treacă prin apă în siguranţă şi uscaţi şi el mi-a răspuns că de fapt merseseră pe ea. „Ce altceva să
fi făcut?“, a spus el.
Am ştiut imediat în inima mea că dacă aş fi rămas cu el şi cu grupul aş fi fost şi eu parte
a minunii de a merge pe apă şi am fost dezamăgită că fusesem distrasă de o relicvă veche şi
prăfuită
ACŢIUNE: A fi distrasă, a nu fi prezentă unde ar trebui să fiu
EMOŢIE: Entuziasmată, apoi dezamăgită
INTERPRETARE: Visul mi-a arătat încă o dată că să fiu în părtăşie strânsă cu Isus şi
să stau lângă El este cel mai important lucru. Este locul unde vreau să fiu ca să nu pierd lucrurile
bune!
Visul a vorbit, de asemenea, acelei mari probleme cu care se lupta inima mea: slujirea
pentru Isus versus slujirea lui Isus.
Motivul pentru care i-am făcut o fotografie acelei bijuterii la început a fost că ştiam
cumva că este o piatră preţioasă cerească şi vroiam să împărtăşesc minunea cu alţii. Vroiam să
împărtăşesc binecuvântarea surprinzând-o, astfel încât să le pot arăta pe drumul de întoarcere ce
a făcut Dumnezeu, din moment ce acesta era un timp foarte bun de zidire.
Ce am ajuns să înţeleg datorită visului este că dacă mă concentrez asupra a ceea ce a
făcut Dumnezeu în trecut voi rata ceea ce El face acum. Fie ca asta să nu se întâmple niciodată!
Motivaţia mea era altruistă, dar când concentrarea asupra altora mă ţine departe de Isus tot am
pierdut revelaţia.
Apropo, James Garner L-a reprezentat în vis pe Isus.
Asta a fost foarte amuzant, şi chiar nu am înţeles deloc cum de am visat un actor în
vârstă, pe care abia îl recunoşteam. Am încercat să caut pe Google despre el pentru a vedea dacă
este ceva important care îmi scăpa. În cele din urmă am înţeles că semnificaţia simbolului
trebuie să aibă de-a face cu numele actorului, din moment ce acesta este în esenţă singurul lucru
pe care îl ştiam despre el.
Garner – sinonimele pentru acest cuvânt sunt „a dobândi“, „a primi“, „a aduna“ şi „a
câştiga“. Duhul Sfânt mi-a explicat cum am simţit nevoia puternică de a merge în prezenţa Lui
pentru a dobândi, a primi, a aduna şi a câştiga binecuvântări pentru alţi oameni. Vreau să pot
sluji eficient, deci vreau să „dobândesc“ puterea Lui. Vreau că „primesc“ înţelepciunea Lui
pentru a-i sfătui pe alţii. Vreau să „adun“ darurile Lui ca să le împart cu oamenii în nevoie (exact
cum am capturat imaginea unei bijuterii cereşti în vis).
Încă o dată, toate aceste lucruri par bune la suprafaţă. Dar, pe bune, ce fel de relaţie am
eu cu Dumnezeu dacă de fiecare dată când stăm împreună eu vreau ceva de la El? Este puţin
disfuncţional. Chiar dacă eu vreau binecuvântare ca să o dau mai departe, totuşi nu este tocmai
corect.
Nu sunt preocupată de propriile mele emoţii, deci asta este admirabil de altruist. Dar sunt
îngrijorată în legătură cu emoţiile celorlalţi şi cu împlinirea nevoilor lor, şi Dumnezeu mă învaţă
că nici măcar asta nu ar trebui să fie principala mea preocupare sau atenţie.
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Emoţiile Lui ar trebui să fie principala mea preocupare. Dorinţele Lui, mai mult decât ale
oricui altcuiva, ar trebui să fie pe primul loc. Dumnezeu vrea ca eu să-L iubesc pentru El.
Intimitate fără agendă. El are emoţii şi eu nu vreau să I le rănesc.
Aici eu încercasem să obţin, să dobândesc, să primesc, să adun şi să câştig binecuvântări
de la Dumnezeu pentru a le da altora. Visul mi-a arătat că binecuvântarea este Dumnezeu Însuşi.
În vis, El este Garner, deci El este Cel pe care Îl câştig. El este Cel pe care Îl primesc pentru a-L
avea şi a fi cu El. Chiar prezenţa şi gloria Lui sunt ceea ce adun şi acumulez. El Însuşi este Cel
pe care Îl câştig – să fiu una cu El, să-L cunosc în mod intim, să fiu găsită în El (vezi Filipeni
3:8).
Îmi place învăţătura pe care o dă pastorul Bill Johnson: „Problema este că noi încercăm să
învăţăm să umblăm într-o ungere mai mare pentru lucrare, nu în relaţie. Dacă vreau ungerea doar
pentru lucrare, aceasta este intimitate profesională. Şi ştiţi cum îi numim pe cei care sunt intimi ca o
profesie...“14
Rezultatul în viaţa mea este că acum, de câte ori îmi amintesc acest vis, el mă face să vreau
să fiu cu Isus. Nu vreau să ratez ceea ce face El. Vreau să fiu parte a tot ceea ce vrea El să facă în
acest moment – minunile în timp real pe care El le face şi aventurile la care participă El chiar acum.
Şi, mai mult decât oricât, vreau să fiu găsită în prezenţa Lui, în koinonia cu El. Faptul că am ajuns
în vis la masa unde se lua gustarea era o imagine a venirii în părtăşie cu El. Până la urmă am reuşit!
Mai bine mai târziu decât niciodată.
PUNCTUL DE VEDERE AL LUI DUMNEZEU
Seria de vise mi-a dat perspectiva lui Dumnezeu referitoare la ce se întâmpla în inima,
mintea şi viaţa mea în acel moment. În primul rând, mi s-a arătat ceea ce trebuie să fac în visul
despre înmormântarea mea: să fiu îngropată cu El. Apoi am văzut ce să nu fac la începutul visului
despre „A fi găsit în Hristos“: să nu fiu frustrată din cauza multelor treburi. Apoi finalul acelui vis a
arătat ce trebuie făcut în loc: să fiu cusută şi sigilată în Isus, să mă îmbrac cu El.
Visul despre târârea rucsacului a reiterat ce nu trebuie să fac şi de ce: să pun lucrarea pentru
Isus mai presus de lucrarea către El, altfel aş fi prea slăbită ca să fac faţă. Ultimul vis despre
îmbrăcarea cu Hristos a arătat o dată pentru totdeauna ce e cel mai bine să fac: să stau cu Isus. Să
stau aproape de El. Să fiu unită cu El în viaţa Lui de înviere şi să nu las nimic să mă distragă de la
El, nici măcar lucrările Lui minunate. Mai mult decât vreau să cunosc puterea Lui vreau să cunosc
prezenţa Lui şi să fiu găsită în locul intimităţii şi comuniunii plăcute cu El.
Cred că în cele din urmă am înţeles.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Cele mai comune patru subiecte despre care vor fi visele tale sunt următoarele:
1. luptele tale emoţionale,
2. problemele tale legate de sfinţire,
3. problemele tale legate de trup şi sănătate, şi
4. relaţiile tale cu alţi oameni.

DUH, SUFLET ŞI TRUP SFINŢITE
Adesea noi ne amintim mai mult de un vis în fiecare noapte, dar de obicei diverse vise ne
dau acelaşi mesaj, numai că în moduri diferite, cu unghiuri de vedere diferite. De exemplu, faraon a
visat despre vacile slabe şi cele grase şi despre spicele grase şi cele uscate (vezi Geneza 41:1-32).
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Iosif i-a spus că cele două vise erau unul şi acelaşi (vezi Geneza 41:25). Şi la fel este şi cu
noi.
CADRU: În viaţa reală, soţul meu şi cu mine ne rugam şi posteam şi chiar înainte de a
merge la culcare am împărtăşit cu el unele înţelegeri remarcabile dintr-o carte pe care o citeam.
În Să postim pentru libertate, Ron Lagerquist ne învaţă că postul este sănătos şi benefic pentru
trup, deoarece îi dă sistemului nostru şansa să scape de ţesuturile şi celulele moarte şi de toxine,
curăţându-ne din interior spre exterior.15 Dumnezeu a conceput trupul va să folosească de fapt
aceste celule bolnave pentru a ne alimenta când postim, şi astfel se explică modul în care putem
rezista perioade lungi de timp fără să mâncăm.
Referitor la acest fenomen miraculos, Lagerquist scrie: „Fluturele este un exemplu
magnific de catabolism (demolare) şi anabolism (construire). În timpul metamorfozei muşchii şi
organele fluturelui se dizolvă într-o soluţie galbenă densă. Toate structurile interne sunt
demolate şi reconstruite. Din crisalidă iese la iveală o nouă creaţie. În timpul unui post apare o
metamorfoză. Trupul trece printr-o demolare şi o reconstruire din materiale distruse.“ 16
După ce am învăţat toate aceste lucruri şi le-am discutat cu Leo, am adormit şi am avut
două vise.
VISUL UNU: Bunica mea a ieşit în faţa unei biserici enorme, a luat un microfon şi a
cântat tare un cântec, din toţi plămânii, în faţa unei audienţe uriaşe.
VISUL DOI: Prietena mea murise având părul roşu aprins şi purtând un combinezon de
mecanic. Ea era la o întâlnire de biserică pentru a ajuta o familie aflată în nevoi să-şi repare casa.
Visele au un caracter profund personal. În acest caz, ar trebui să le cunoşti pe bunica şi pe
prietena mea pentru a avea idee cum se leasă aceste vise de viaţa reală. Bunica mea era liniştită şi
conservatoare şi ce a făcut în vis era complet diferit de ea. De asemenea, ea murise. Era în vârstă
când a plecat de pe acest pământ şi, din cauza asta, de obicei ea reprezintă pentru mine „natura
veche“, carnală, sau „omul vechi“ (sau „femeia veche“, după caz).
Acea interpretare nu se potrivea cu acest vis, totuşi, deoarece partea de „natură veche“ din
mine nu se schimbă şi nu devine nouă sau diferită, cum s-a întâmplat în vis. Natura mea carnală
veche este moartă şi îngropată, şi rămâne aşa. Deci probabil că visul nu vorbeşte despre natura mea
carnală păcătoasă. În loc de asta, am înţeles că vorbea chiar despre trupul meu de carne şi sânge.
În viaţa reală, prietena mea care a apărut în al doilea vis este foarte modernă, purtând
întotdeauna cele mai noi coafuri şi accesorii. Nu este cunoscută pentru tunsori sportive sau
îmbrăcăminte masculină. Ea nu frecventează biserica, deci să participe la un astfel de eveniment ca
cel din vis ar fi şi asta ceva total diferit de normalitatea ei – un lucru nou, mare pentru ea, care
indică o creştere spirituală pozitivă. Acum, că înţelegi simbolurile, putem vorbi despre ce înseamnă
ele.
ACŢIUNE: Schimbare, transformare – în ambele vise oamenii erau transformaţi drastic
faţă de sinele lor obişnuit.
EMOŢII: Pozitive, optimiste – deşi totul era diferit, totul se schimba în bine.
INTERPRETARE: Ambele vise despre transformare se desfăşurau în biserică, ceea ce
vorbeşte nu doar despre o transformare fizică, ci şi de o trezire spirituală.
Primul vis arată că trupul meu (reprezentat de bunica mea) este schimbat şi transformat –
exact ca metamorfoza unui fluture. (Cuvântul grecesc din Romani 12:2 care este tradus prin
„transformat“ este acelaşi cuvânt din care provine cuvântul românesc metamorfoză).
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Al doilea vis descrie acelaşi lucru, dar în mod diferit. Nu numai că trupul meu din carne
şi sânge este transformat, purificat şi curăţat prin această perioadă de post, ci şi duhul meu. Viaţa
spirituală a prietenei mele nu este înflăcărată, dar visul arată ca ea se schimba, din moment ce
prietena mea participa acum la serviciul bisericii. Deci duhul meu este reînnoit, schimbat şi
transformat în asemănare cu Isus tot mai mult prin acest timp de post.
Trebuie să recunosc că aspectul prietenei mele m-a nedumerit puţin, pentru că am
continuat să mă gândesc că purta o salopetă. Dar asta nu se potrivea cu visul. M-am întrebat:
„care este un alt cuvânt pentru hainele care arată aşa?“ Duhul Sfânt mi-a dat revelaţia: nu era o
salopetă, era un combinezon. Noul echipament al prietenei mele „a acoperit toată“
transgresiunea şi impuritatea care fuseseră acolo (aşa cum dragostea acoperă toate păcatele
noastre [vezi Proverbe10:12]).
Şi mi-a plăcut că părul ei era roşu! Mulţi oameni văd roşul ca pe o culoare regală, deci
este grozav. Şi pentru mine, când visez păr, văd că adesea asta se referă la „slavă“, pentru că
Biblia spune că părul femeii este gloria ei (vezi 1 Coloseni 11:15).
„Slava“ prietenei mele a fost schimbată, la fel ca hainele ei. Când merg în prezenţa lui
Dumnezeu (biserica în vis) Îl văd pe Domnul şi „sunt transformat în acelaşi chip ca al Său din
slavă în slavă“ de Duhul Lui (2 Corinteni 3:18).
Aceste două vise mi-au confirmat faptul că Leo şi cu mine eram pe calea cea bună cu
rugăciunea şi postul nostru. Duhul Sfânt ne sfinţea complet – duh, suflet şi trup (vezi 1
Tesaloniceni 5:23). El va isprăvi cu credincioşie lucrarea bună de reînnoire şi transformare pe
care a început-o în noi (vezi Filipeni 1:6). Şi, mai mult decât orice, noi putem fi încrezători că,
deoarece Domnul mi-a dat două vise în aceeaşi noapte, repetând mesajul de două ori, era deja
„hotărât din partea lui Dumnezeu şi El se va grăbi să-l aducă la îndeplinire“ (Geneza 41:32).

IMAGINEA DIN INIMA LUI DUMNEZEU
Povestirile din acest capitol ilustrează cât de încurajator este să-L auzim pe Dumnezeu prin
visele noastre. În timp ce noi am putea să ne gândim că încă ne luptăm cu natura noastră carnală,
Dumnezeu ne arată o altă imagine. Putem să simţim în viaţa noastră reală că păcatul câştigă şi că
noi suntem departe de unde ar vrea Dumnezeu să fim, dar El are o perspectivă diferită.
1 Ioan 3:2 promite că atunci când Îl vedem pe Isus aşa cum este El vom fi ca El. Ajungem
să-L vedem în vise. Şi prin visele noastre El ne arată, de asemenea, cum ne vede pe noi: uniţi cu El
în părtăşia suferinţelor Lui, astfel încât moartea şi păcatul să nu ne mai controleze. El ne arată cum
L-am câştigat pe Isus şi El ne dă imagini minunate despre cum arată şi cât de accesibil este stilul
Lui de viaţă minunat în realitatea noastră de acum. El ne revelează cum suntem uniţi cu El în
puterea învierii Lui şi cum suntem noi cu adevărat în El. Şi asta schimbă totul!
Noi putem crede cu uşurinţă ce ne spune Dumnezeu pentru că tocmai am văzut ce a vrut El
să spună. Înţelegem ce spune Scriptura mai mult decât oricând pentru că pur şi simplu trăim asta în
visele noastre. Am simţit cum era şi suntem încrezători că putem trăi din nou în asta pe această
parte a Cerului.
În timpul zilei ne putem simţi iertaţi. În orele când suntem treji putem fi sfinţi. Întreaga zi
putem să ne bucurăm ştiind cum este să fii iubit de Dumnezeu pentru că El ne-a arăta aceste
adevăruri în vedeniile noastre de noapte.
Pe când învăţăm să ne predăm mai pe deplin timpul nostru de somn lui Isus şi să visăm în
Duhul noaptea, putem să trăim mai deplin prin Duhul Sfânt şi în timpul zilei. În cele din urmă,
comuniunea este neîntreruptă.
Ne închinăm în Duhul şi umblăm în Duhul Lui fără încetare, întreaga zi şi întreaga noapte.
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Capitolul 8
INSPIRAŢIE, INOVAŢIE ŞI INVENŢIE:
CREATIVITATEA LUI DUMNEZEU PRIN VISE

SĂ

PRIMIM

DE Dr. MARK VIRKLER
„Eu, înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.“
– Proverbe 8:12

Solomon tocmai intra în autoritatea lui ca rege peste întregul Israel. El probabil că era destul
de tânăr. Fără îndoială că s-a simţit nepotrivit şi nepregătit. Când a dat piept cu responsabilitatea
care a căzut peste el, Dumnezeu a venit la el într-un vis, oferindu-i orice vroia el.
Recunoscându-şi propria neputinţă de a face faţă provocărilor ce-i stăteau înainte, el a cerut,
şi Dumnezeu i-a dat, înţelepciune divină – într-un vis (vezi 1 Împăraţi 3).
Alţi oameni din Biblie care se confruntau cu probleme copleşitoare au primit de la
Dumnezeu, tot în visele lor, creativitate divină. Lui Iacov Dumnezeu i-a revelat cum putea să-şi
susţină financiar familia (vezi Geneza 30:31–31:17). Lui faraon Dumnezeu i-a arătat cum să se
pregătească pentru o foamete devastatoare de şapte ani (vezi Geneza 41). Lui Iosif El i-a revelat
cum să scape de la moarte (vezi Matei 1:20–2:23).
Există un pasaj extraordinar în Scriptură, în Vechiul Testament, care revelează originea
creativităţii. În Exod 31:3–5, Domnul declară: „L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un
duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să născocească
tot felul de lucrări meşteşugite, să lucreze în aur, în argint şi în aramă, să sape în pietre şi să le
lege, să lucreze în lemn şi să facă tot felul de lucrări.“
Duhul lui Dumnezeu continuă să elibereze creativitatea Lui noaptea în inimile noastre prin
visele pe care ni le dă. Unele dintre darurile primite în vise ating milioane de vieţi. Altele „aproape“
rezolvă o problemă personală a celui care visează. Să vă dau câteva exemple.
Tabelul periodic al elementelor
Se spune că Dmitry Mendeleyev era într-o perioadă de muncă intensă de trei zile când în
cele din urmă a cedat şi a dormit câteva minute. A visat despre o aranjare a elementelor care urma
să schimbe pentru totdeauna chimia modernă: „Am văzut într-un vis o tablă pe care toate
elementele cădeau la locul lor aşa cum trebuia. Când m-am trezit, am notat asta pe o bucată de
hârtie... Numai într-un singur loc am făcut ulterior o corecţie care părea necesară.“17
Campion mondial la golf
Jack Nicklaus şi-a dat seama de ce balansarea lui nu era tocmai bună într-un vis în care el
juca un meci important de golf. După ce a analizat visul, el, care a fost campion de şase ori, a
înţeles că a apucat crosa diferit de cum o făcea în viaţa reală: „Am încercat să fac asta aşa cum o
făceam în vis şi a mers. M-am simţit cumva ridicol să recunosc asta, dar chiar s-a întâmplat într-un
vis.“18
Maşina de cusut cu ac şi fir
Elias Howe, inventatorul maşinii moderne de cusut, a fost preocupat foarte mult de modul
în care putea face să funcţioneze acul în noua lui invenţie.
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Să fie urechea acului la bază (ca la acele de cusut de mână) era exclus. Sunt mai multe
poveşti diferite pe această temă, dar aceasta este cea consemnată în Popular Mechanics în 1905:
Într-o noapte el a visat că făcea o maşină de cusut într-o ţară străină, pentru un rege crud.
Regele i-a dat 24 de ore să termine maşina şi să o facă să coase, dar oricât încerca nu reuşea să o
facă să meargă, şi în cele din urmă s-a dat bătut cu disperare.
La răsăritul soarelui a fost scos să fie executat şi, aşa cum funcţionează mintea în momente
de mari crize, el a remarcat că suliţele purtate de războici erau străpunse lângă partea de sus.
Deodată, a realizat că acolo era soluţia acului maşinii de cusut. El a mai cerut timp – şi pe când
implora asta s-a trezit. Era ora 4. S-a îmbrăcat în grabă şi a mers în atelierul lui – la ora 9 modelul
de ac cu o ureche în vârf era gata.19
Restul, aşa cum se spune, este istorie, şi el a patentat prima maşină de cusut.
George Washington Carver
Născut sclav aproximativ pe 12 iulie 1864, George Washington Carver a devenit un om de
ştiinţă de renume internaţional. El s-a referit la sine ca la un „visător care visează, vede vedenii şi
ascultă întotdeauna de vocea blândă şi liniştită. Eu sunt deschizătorul de drumuri” (sublinierea
îmi aparţine).20
Pe 21 ianuarie 1921, Carver s-a adresat Comitetului Casei Statelor Unite, în numele
Asociaţiei Cultivatorilor Uniţi de Arahide, pe tema folosirii arahidelor pentru a dezvolta economia
din Sud. Deşi iniţial i s-au dat 10 minute pentru a vorbi, Carver a captivat comitetul în asemenea
măsură, încât i s-a prelungit timpul.
Explicând cât de multe produse sunt derivate din arahide, inclusiv laptele, carnea „falsă“ de
vită şi de pui, Carver a declarat: „Dacă mergeţi la primul capitol din Geneza, putem interpreta
foarte clar, cred eu, ce a intenţionat Dumnezeu când a spus: «Iată că v-am dat orice iarbă care face
sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă; aceasta să
fie hrana voastră. Aveţi aici tot ce vă trebuie pentru a vă hrăni şi întări şi pentru a vă menţine trupul
în viaţă şi sănătos.»“
După aproape două ore, preşedintele comitetului a întrebat: „Dr. Carver, cum aţi învăţat
toate aceste lucruri?“
Carver a răspuns: „Dintr-o carte veche“.
„Ce carte?“, a întrebat preşedintele.
Carver a răspuns:„Biblia“.
Preşedintele a întrebat: „Spune Biblia despre arahide?“
„Nu, domnule“, a răspuns Carver. „Spune despre Dumnezeul care a făcut arahidele. L-am
rugat să-mi arate ce să fac cu alunele şi mi-a arătat.“21
Molecula de benzen
Descoperirea formaţiei rotunde a structurii de benzen molecular a venit într-un vis. După
ani de studiu al naturii legăturilor carbon-carbon, chimistul german Friedrich August Kekulé a visat
câini alegând într-un cerc, fiecare ţinând în gură coada următorului câine. (Alte consemnări spun că
era un şarpe care şi-a apucat propria coadă.) El a înţeles că molecula de benzen avea probabil formă
circulară şi a dovedit că aşa era.22
ADN
„În 1953, James Watson a visat doi şerpi interconectaţi (sau, spun unii, o scară în spirală, cu
două sensuri) care l-a făcut să deseneze o spirală dublă. Aceasta a fost o cheie, din moment ce el, şi
cu ajutorul informaţiilor de la Francis Crick, Maurice Wilkins şi Rosalind Franklin, a demonstrat că
ADN-ul este de fapt o spirală dublă.“23
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Să înţelegem ca să trecem examene
Dr. Ben Carson, neurochirurg pediatru pensionat şi candidat la preşedinţie în 2016, spune o
poveste despre efortul enorm făcut pentru a înţelege un curs de chimie cerut la universitate. El L-a
rugat pe Domnul să-l ajute şi în noaptea de dinaintea unui test important „a luat cartea de chimie,
hotărât să înveţe întregul curs în acea noapte. A adormit şi în timp ce dormea Dumnezeu i-a dat un
vis profetic:
Eram în acest amfiteatru mare... Doar eu, şi o figură nebuloasă care rezolva probleme de
chimie... Când am mers să iau testul în dimineaţa următoare, a fost ca Zona crepusculară... Am
deschis testul şi am recunoscut prima problemă; era una dintre cele despre care am visat. Şi
următoarea, şi următoarea, şi următoarea... Am luat examenul cu A.24
Mesia
Magnificul „Cor Hallelujah” din oratoriul incredibil al lui George Frideric Handel i-a venit
ca o curgere profetică. El a spus că „a văzut toate cerurile înaintea lui“, a auzit muzica revărsânduse în mintea lui şi a scris cu fervoare timp de 24 de zile.25
Handel a eliberat închinarea care avea loc înaintea tronului în Cer pentru a ne binecuvânta
pe noi aici pe pământ.
DE CE NU TU?
Dumnezeu vrea să-ţi dea acelaşi fel de creativitate. Oricare ar fi situaţia ta, oricare ar fi
problemele cu care te confrunţi, oricare ar fi provocările cărora încerci să le faci faţă – Dumnezeu
vrea să se întâlnească înţelegerea şi cunoaşterea ta limitată cu o soluţie supranaturală, creativă.
Ai fost creat după chipul lui Dumnezeu! Primul lucru pe care îl învăţăm despre Dumnezeu
este că El este un Creator. În calitate de copil al Lui născut din nou, creativitatea Lui divină este
dreptul tău prin naştere. Şi când mintea ta conştientă ajunge la capătul abilităţilor ei, El este acolo
cu înţelepciunea şi cunoaşterea divine. Este un dar extraordinar disponibil pentru noi toţi.
ZIUA NOASTRĂ ÎNCEPE DE FAPT SEARA, NU DIMINEAŢA
Când Dumnezeu a creat, El a afirmat iar şi iar: „Şi au fost o seară şi o dimineaţă (prima, a
doua, a treia etc.)“ (vezi Geneza 1:5, 8,13,19,23,31). Acesta este un concept destul de uimitor. Să
explorăm beneficiile posibile ale înţelegerii faptului că ziua noastră începe seara.
Din moment ce duhurile noastre nu dorm niciodată, ele vor fi la lucru pentru orice le vom
cere să facă atunci când adormim (vezi Cântarea Cântărilor 5:2). Este foarte important, în lumina
faptului că, în timp ce dormim, mintea noastră se odihneşte, că inima noastră este foarte activă cu
mesaje de la duhul nostru şi de la Duhul lui Dumnezeu, care este una cu duhul nostru (vezi 1
Corinteni 6:17). Ideile primite în timpul unei nopţi de comunicare cu Dumnezeu pot foarte uşor să
ne pregătească pentru succes în orele când suntem treji.
SĂ ÎNCHEIEM ZIUA CURENTĂ ÎNAINTE SĂ ADORMIM
Biblia spune destul de clar că noi nu trebuie să lăsăm soarele să apună peste mânia noastră
(vezi Efeseni 4:26). Cu alte cuvinte, să termini treburile zilnice şi să ai pace înainte să mergi la
culcare. Nu vrei ca inima ta să fie consumată întreaga noapte de mânie, amărăciune sau
resentimente pentru că, dacă se întâmplă aşa, te vei trezi cu otravă în duhul tău şi asta va fi toxic
pentru întreaga zi. Ştiu asta. Am făcut asta în trecut. Şi sunt foarte atentă să nu o mai fac.
Cercetările referitoare la efectele evenimentelor traumatice asupra minţii indică faptul că
există o perioadă de timp, cunoscută drept „fereastra consolidării“, în care amintirile legate de frică
sunt instalate şi întărite în creier. Această fereastră durează de obicei circa şase ore după experienţa
unui eveniment dureros. Lăsată neprocesată şi nevindecată, o astfel de traumă va începe să afecteze
83

un organ sau sistem slab şi în cele din urmă se va exprima prin boală şi durere în trup, afectându-ne
în plus şi sufletul şi duhul.
De aceea Dumnezeu a spus: „Ai grijă de emoţiile tale înainte să mergi noaptea la culcare.
Adu durerile tale, frustrarea, mânia şi durerea la Mine. Lasă-Mă să-ţi arăt perspectiva Mea şi lasăMă să ating zdrobirea înainte să supureze şi să se infecteze. Nu lăsa soarele să apună peste o inimă
nevindecată.“
În cartea lor clasică Limbajul visului, James şi Michal Ann Goll vorbesc despre moştenirea
noastră ebraică în ceea ce priveşte vizitele lui Dumnezeu prin visele noastre. Ei explică faptul că
rugăciunile tradiţionale evreieşti de lângă pat sunt concepute pentru a pregăti inima şi mintea pentru
somn şi pentru a se deschide către El. O parte din acest ritual presupune să reflecteze la ziua lor şi
să facă inventarul sufletului lor, uitându-se la ce s-a întâmplat, cu cine s-au întâlnit, ce emoţii au
avut, de ce sunt mândri, pe cine au nevoie să ierte şi pentru ce au nevoie de iertarea lui Dumnezeu.
În cele din urmă, ei se pregătesc pentru ziua ce vine, gândindu-se ce speranţe au pentru ea şi
unde vor binecuvântarea lui Dumnezeu.26
Acum mai bine de 400 de ani, St. Ignatius Loyola a încurajat căutarea prezenţei lui
Dumnezeu în viaţa noastră prin ceea ce s-a numit Examenul Zilnic, o tehnică de rugăciune reflexivă
asupra evenimentelor zilei, pentru a descoperi ce a făcut Dumnezeu şi pentru a discerne direcţiile
Lui pentru noi. Următoarea versiune a rugăciunii St. Ignatius este de pe website-ul Spiritualitatea
lui Ignatius:
1.
Să devii conştient de porezenţa lu Dumnezeu. Uită-te în urmă la evenimentele
zilei în compania Duhului Sfânt.
Ziua poate să te facă să fii confuz – o trăsătură estompată, un talmeş-balmeş, o harababură.
Roagă-L pe Dumnezeu să aducă înţelegere şi claritate.
2.
Trece ziua în revistă cu recunoştinţă. Recunoştinţa este fundamentul relaţiei
noastre cu Dumnezeu. Treci prin acea zi în prezenţa lui Dumnezeu şi notează bucuriile şi plăcerile
ei.
Concentrează-te asupra darurilor zilei. Uită-te la lucrarea pe care ai făcut-o, la oamenii cu
care ai interacţionat. Ce ai primit de la aceşti oameni? Ce le-ai dat tu lor? Dă atenţie lucrurilor mici
– mâncarea pe care ai mâncat-o, priveliştile pe care le-ai văzut şi alte plăceri aparent mărunte.
Dumnezeu Se află în detalii.
3.
Dă atenţie emoţiilor tale. Una dintre cele mai mari înţelegeri ale lui St. Ignatius a
fost aceea că noi descoperim prezenţa Duhului lui Dumnezeu în mişcările emoţiilor noastre.
Gândeşte-te la emoţiile pe care le-ai experimentat în timpul zilei. Plictiseală? Bună dispoziţie?
Resentiment? Milă? Mânie? Încredere? Ce îţi spune Dumnezeu prin aceste emoţii?
Dumnezeu cel mai probabil îţi va arăta unele moduri în care ai eşuat. Ia aminte la aceste
păcate şi greşeli. Dar uită-te în profunzime la alte implicaţii. Un sentiment de frustrare poate
însemna că Dumnezeu vrea ca tu să iei în considerare o nouă direcţie în anumite arii ale muncii
tale? Eşti preocupat în legătură cu un prieten? Poate ar trebui să ajungi cumva la el.
4.
Alege o trăsătură a zilei şi roagă-te pornind de la ea. Roagă-L pe Duhul Sfânt să
te direcţioneze în timpul zilei spre ceva ce Dumnezeu crede că este cu precădere important. Poate
presupune o emoţie – pozitivă sau negativă. Poate fi o întâlnire importantă cu altă persoană sau un
moment intens de plăcere sau pace. Sau poate fi ceva ce pare mai degrabă nesemnificativ. Uită-te la
asta. Roagă-te în legătură cu ea. Lasă rugăciunea să se ridice spontan din inima ta – fie că este
vorba de mijlocire, laudă, pocăinţă sau mulţumire.
5.
Uită-te la ziua de mâine. Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi dea lumină pentru
provocările zilei de mâine. Acordă atenţie emoţiilor care ies la suprafaţă când treci în revistă ce
urmează. Eşti nehotărât? Voios? Ai presimţiri rele? Eşti plin de anticipare bucuroasă? Permite
acestor emoţii să se transforme în rugăciune. Caută călăuzirea lui Dumnezeu. Roagă-L să-ţi dea
ajutor şi înţelegere. Roagă-te pentru speranţă.
St. Ignatius a încurajat oamenii să stea de vorbă cu Isus cum stau cu un prieten. Încheie
Examenul Zilnic cu o conversaţie cu Isus. Cere-I iertare pentru păcatele tale. Cere protecţia şi
ajutorul lui Dumnezeu. Cere înţelepciunea Lui pentru întrebările pe care le ai şi problemele cu care
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te confrunţi. Fă toate aceste lucruri cu un duh de mulţumire. Viaţa ta este un dar şi este împodobită
cu daruri de la Dumnezeu.27
RITUALUL MEU DE NOAPTE
Când stau în pat, respir uşor, spunând numele lui Isus iar şi iar în timp ce inspir şi expir.
Spun „I“ când inspir şi „sus“ când expir. Când inspir, văd Duhul Lui ca Lumină, intrând în mine şi
umplându-mă. Când expir, văd duhul meu ca o semi-lumină întorcându-se la El. Dacă am nevoie de
ceva specific, de exemplu pace sau calm, poate repet aceste cuvinte când inspir şi expir. Cer un vis
sau o intuiţie referitoare la o situaţie care-mi stă în faţă. Apoi adorm.
PREGĂTEŞTE-TE PENTRU ZIUA CARE VINE
Remarcă faptul că nici rugăciunea iudaică, nici cea a lui Ignatius nu sunt complete fără a-I
oferi Domnului ziua următoare. Prezentându-ne Lui noaptea pe noi înşine şi activităţile noastre
următoare este un mod uimitor de a intra în duhul şi a primi revelaţie supranaturală, astfel încât
succesul divin este asigurat pentru ziua următoare.
Iată procesul pe care îl parcurg eu pentru a mă asigura că asta se întâmplă cu regularitate în
viaţa mea: ştiu că lucrurile cu care îmi umplu inima şi mintea înainte de a adormi sunt cele la care
va lucra inima mea în timpul nopţii.
În timp ce mintea mea este periferică, duhul meu şi Duhul Sfânt, care este unit cu dubul
meu, pot să cearnă toate gândurile mele disparate, să le sorteze şi să le dea claritate şi creativitate.
Apoi ele îmi vor aduce revelaţie, înţelegere şi inspiraţie prin vise atunci când dorm sau când
scriu în jurnal, imediat ce mă trezesc. Îmi consemnez şi interpretez visele imediat ce mă trezesc şi
adesea ele îmi oferă o trambulină spre o înţelepciune şi mai mare şi direcţie de la Domnul prin
jurnalul meu.
Primesc numeroase idei creative în timpul când scriu dimineaţa în jurnal. Dacă este un vis
pe care mi-l amintesc, scriu un rezumat al lui şi apoi mă acordez la curgerea de idei de la Duhul
Sfânt şi Îl întreb pe Domnul despre ce este vorba. El îl interpretează pe măsură ce eu tastez. Salvez
documentul în „directorul cu vise“ din computerul meu.
Dacă mă trezesc în toiul nopţii dintr-un vis, stau la calculator câteva minute şi scriu un
rezumat al lui, apoi mă întorc la somn. Dimineaţa recitesc ce am scris, Îi cer lui Dumnezeu
interpretarea, mă acordez la curgere şi notez interpretarea în document.
SĂ UMPLEM „HARDWARE-UL“
ŞI APOI SĂ FOLOSIM „SOFTWARE-UL“ DUHULUI SFÂNT
Descopăr că revelaţia vine la cei care o caută cu înverşunare, explorează şi înfometează
după ea. Toate exemplele de soluţii creative de mai devreme din acest capitol presupun oameni care
s-au cufundat în cercetările lor şi inimile lor le-au dat revelaţie ca răsplată pentru aceste cercetări.
Când căutăm cu toată inima Îl găsim pe El (vezi Ieremia 29:13).
De exemplu, eu am petrecut un an căutând să învăţ cum să „locuiesc în Hristos“. M-am uitat
la fiecare verset din Noul Testament despre a fi în Hristos şi a-L avea pe Hristos în mine şi revelaţia
a fost gata să se reverse din mine.
Am făcut asta pe când eram în Singapore, predând cursuri de seară despre cum să auzi
vocea lui Dumnezeu. Eram liberă ziua şi am stat la laptop şi am tastat trei zile cu ochii închişi. Asta
a devenit cartea mea Supranatural în mod natural, care este o revelaţie ce schimbă lumea şi care a
binecuvântat mulţi oameni. Trei zile de curgere pentru a scrie o carte de 150 de pagini! Dar, vezi tu,
mi-am pregătit inima şi mintea prin cercetarea profundă a subiectului timp de mai multe luni. Eram
plin de înţelegere şi revelaţie şi ele s-au revărsat.
Dacă te uiţi la multe din visele lui Charity pe care le împărtăşeşte în această carte, vei vedea
acelaşi principiu la lucru. Ea medita la un pasaj din Scriptură sau la un adevăr spiritual. Era
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cufundată în învăţarea a tot ce putea învăţa despre un subiect, cum ar fi mila. Şi, pe cînd Îl căuta pe
Domnul, Îl găsea într-un vis, într-o vedenie de noapte.
TU POŢI ELIBERA REVELAŢIE ŞI CREATIVITATE DIVINE
Acum, că ştii procesul, poţi să eliberezi în mod curent creativitatea lui Dumnezeu prin inima
ta. Auzirea vocii Lui te face cap şi nu coadă, sus şi nu jos, un om care dă cu împrumut, nu care ia cu
împrumut (Deuteronom 28:1-14). Originalitate supranaturală restaurată pentru Biserică, astfel încât
Ea să devină liderul inovativ în lumea de mâine – nu îţi place la nebunie asta? Mie sigur îmi place.
Vei deveni tu parte a acestei armate vizionare?
Fie ca răspunsul tău să fie „Da, Doamne!“
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Capitolul 9
SIMBOLURI DIN VISE:
PERSONALIZATE, UNICE ŞI DOAR ALE TALE
„... Visul este adevărat şi tâlcuirea lui este temeinică.“
– Daniel 2:45

Aşa cum ştim până acum, cel mai important lucru de înţeles în legătură cu tâlcuirea viselor
este că visele sunt simbolice. Al doilea cel mai important lucru de înţeles este că simbolurile din vis
sunt personale. Ale mele sunt ale mele şi ale tale sunt ale tale.
De aceea tu eşti cea mai bună şi mai calificată persoană să-ţi interpretezi visele. Tu ştii mai
bine decât oricine ce înseamnă simbolurile pentru tine şi ce se întâmplă în viaţa ta reală. O cheie
foarte importantă pentru interpretarea viselor este să-ţi aminteşti că simbolurile sunt specifice
propriei tale istorii şi experienţelor tale personale; ele nu au mărime universală. Să-ţi explic.
DOI SUNT MAI BUNI DECÂ UNUL
După ce am trecut de al treilea punct de control de la graniţa dintre SUA şi Canada în mai
puţin de două ore, un ofiţer de la imigraţii m-a întrebat: „V-aţi rătăcit?“ Am zâmbit dulce şi l-am
asigurat că nu era deloc cazul. „Oh, nu, domnule. Cu siguranţă nu ne-am rătăcit! Doar că nu ştim
unde suntem faţă de unde vrem să fim.“
Aşa că ne-am continuat drumul şi în cele din urmă am ajuns unde vroiam să fim. Faptul că
nu ştiam unde suntem doar s-a adăugat la amuzamentul experienţei. Eram cu fratele meu Josh şi un
prieten sau doi erau şi ei cu noi. Râdeam şi ne simţeam foarte bine! Luam parte la o aventură.
Dar, oricât mi-ar plăcea aventurile, dacă aş fi fost în aceaşi situaţie de una singură nu m-aş fi
amuzat nici pe departe la fel de mult.
Să conduc prin întuneric, noaptea, de una singură, fără să ştiu unde merg? Nu, mulţumesc.
Dar aşa cum a fost, cu familia şi prietenii, a fost grozav.
Am călătorit cu avionul, trenul şi autoturismul. Cu cămila, paraşuta, rişca şi bicicleta
tandem. Dacă există vreun mijloc de transport, probabil l-am încercat. Dacă este un continent
locuit, cu siguranţă l-am vizitat. Îmi place să explorez locuri noi şi activitatea mea preferată este să
merg unde nu am fost niciodată.
Dar partea cea mai bună este să împărtăşesc experienţa, deci îmi place să merg cu cineva.
Fie că este o prietenă, un grup de prieteni, fratele meu sau soţul meu – împreună este întotdeauna
mult mai bine decât singur (vezi Eclesiastul 4:9-10). Situaţiile ca aceea pe care am descris-o, care
dacă aş fi singură, ar fi stresante, frustrante sau înspăimântătoare, sunt amuzante şi devin amintiri
plăcute în funcţie de cu cine sunt.
UN VIS DIN LICEU
Cu puţin timp în urmă mă gândisem cum pot explica lumea spirituală ca pe un loc amuzant
şi sigur, larg deschis pentru mari aventuri. Nu este un loc străin sau înspăimântător; este acasă! În
acest cadru am avut un vis.
În vis, mergeam la un liceu. Nu ştiam drumul până acolo şi nu aveam nicio idee ce să fac.
Dar imediat ce am ajuns am găsit patru prietene vechi, pe care le ştiam dintr-o biserică pe care o
frecventam. Ele erau atât de încântate să mă revadă! Au stat de vorbă cu mine şi când a sunat
clopoţelul s-au oferit să mă ajute să iau exact manualele care trebuie şi m-au condus în sala de clasă
unde trebuia să ajung.
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Ele m-au luat cu entuziasm sub aripile lor şi s-au asigurat că eram bine, ceea ce a făcut
diferenţa, aşa că nu mai eram anxioasă sau stresată. Era grozav.
CE ÎNSEAMNĂ ASTA PENTRU TINE?
Pentru cei mai mulţi dintre cei care citiţi asta, îmi imaginez că ideea de liceu vă readuce
câteva amintiri, bune sau nu.
Nu este cazul meu. Pentru că am făcut şcoală acasă toată viaţa, am petrecut de fapt mai mult
timp studiind mandarina la Universitatea din Nord-Estul Chinei decât am petrecut vreodată în orice
liceu din Statele Unite. Ideea este că, indiferent ce ar putea însemna liceul pentru tine, îţi garantez
că nu înseamnă asta şi pentru mine. Liceul este un spaţiu foarte străin pentru mine. Este un spaţiu
unde nu am fost niciodată, unul cu care sunt total nefamiliarizată. Chiar nu ştiu ce se face acolo
decât pe baza a ceea ce am văzut în filme sau la televizor. Pur şi simplu nu este parte din lumea
mea.
Deci, când am visat despre asta, am ştiut imediat că era un răspuns la întrebarea inimii mele
în legătură cu modul în care să prezint lumea spirituală ca pe un loc perfect prietenos, deşi,
indiscutabil, „străin“. Înţeleg că oamenii poate nu au multă experienţă de a fi acolo, aşa cum eu nu
am multă experienţă de a fi la liceu.
Celălalt motiv pentru care liceul este imaginea perfectă a realităţii spirituale este acela că
este o „şcoală spirituală“. Liceul (high school în engleză, şcoală înaltă în traducere literală) este
„deasupra şcolii“. Noi ar trebui să ne fixăm minţile asupra lucrurilor de deasupra. Şi deasupra este
sus. Nu este jos; este înalt. Deci este şcoală înaltă.
PRIETENII NOŞTRI CEREŞTI
Mesajul lui Dumnezeu prin vis a fost că, deşi noi simţim că lumea spirituală este un loc
nefamiliar, unde nu suntem siguri ce să facem, nu trebuie să ne îngrijorăm – avem prieteni acolo.
Prietenele pe care le-am întâlnit erau dintr-o biserică la care eu mersesem în viaţa reală, care se
numeşte Resurrection Life Fellowship. În acest vis, accentul era cu siguranţă pe părtăşie, prietenie.
Relaţia lor cu mine a fost cea care a făcut diferenţa şi a transformat un mediu ce avea şanse să fie
stresant în ceva pe care împreună l-am perceput ca fiind sigur şi uşor de trecut prin el.
În viaţa reală, acele prietene îi reprezintă pe îngerii mei (aşa cum v-am spus, ei „m-au luat
sub aripile lor“). Îngerii ne escortează şi ne ajută să ne dăm seama ce se întâmplă în lumea
spirituală. Chiar dacă asta poate părea ceva nou sau nefamiliar pentru noi, ei ştiu drumul pe acolo,
deci putem să stăm pur şi simplu cu ei. În acest fel noi stăm aproape de Dumnezeu Tatăl; ne simţim
confortabil cu El. Suntem cei mai buni prieteni ai lui Isus. Lucrăm mereu împreună cu Duhul Sfânt.
Noi Îi cunoaştem pe aceşti Băieți! Ei sunt familia noastră şi putem avea încredere în ei.
Lumea spirituală este oraşul lor natal, şi Ei sunt mai mult decât fericiţi să ne-o prezinte. Este
plăcerea lor să ne ajute să o cunoaştem şi să Se asigure că avem un sentiment bun faţă de acest loc.
Ei sunt duhuri, şi Ei vor foarte mult să împărtăşească despre lumea lor, lumea spirituală, cu noi.
OCHII MEI AU SCHIMBAT VISELE MELE
În cele ce urmează vreau să vorbesc despre modul în care simbolurile din vise pot fi diferite
nu numai de la o persoană la alta, ci, de asemenea, de la un sezon la altul din vieţile noastre. De
exemplu, când eram adolescentă, visam adesea ochelarii mei sau lentilele mele de contact. Le
purtam pe ambele, deci când visam despre ele ştiam că Dumnezeu îmi vorbeşte de obicei despre
viziunea mea: viziunea Lui pentru viaţa mea şi abilitatea mea de a o vedea clar.
Dar imediat după 20 de ani am trecut printr-o operaţie, deci nu mai aveam nevoie să port
ochelari sau lentile de contact. Destul de interesant, am încetat să mai am vise cu aceste simboluri.
Faptul că până şi simbolurile mele personale se schimbă de-a lungul timpului cu siguranţă
ridică semne de întrebare: de ce Dumnezeu, în infinita Sa creativitate, S-ar limita la un singur
simbol care să însemne un lucru pentru toată lumea, pentru totdeauna? Lui Îi pasă suficient cât să
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facă fiecare fulg de nea unic. O asemenea atenţie meticuloasă pentru picăturile îngheţate care cad
din nori confirmă cu siguranţă sărbătorirea individualităţii de către Tatăl nostru. El Se bucură să
folosească diferite imagini şi diverse simboluri şi El Se delectează să vină cu noi moduri de a ne
comunica mesajul Lui în vedeniile noastre de noapte.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Exact la fel ca pildele pe care Isus le-a folosit pentru a ilustra puncte din învăţătura Lui,
visele nu sunt concepute pentru a fi luate în întregime la propriu. Nu orice simbol este o
reprezentare corectă a realităţii adevărate, astfel Dumnezeu ar fi un Judecător „nedrept“,
conform pildei despre rugăciune din Luca (vezi Luca 18:1-8).
Şi, desigur, ştim că acest lucru nu este adevărat. El este întotdeauna drept şi îndreptăţit.
Deci vrem să fim deschişi către Domnul care ne dă înţelesurile Lui pentru simbolurile Lui şi
îngăduie flexibilitate şi creativitate în interpretarea viselor noastre.
MINUNAT SAU RĂU?
Dar dacă visăm aluat? Un dicţionar de simboluri biblice din vise ne poate spune că asta
reprezintă răul – ca „aluatul fariseilor, care este făţărnicia“ sau „aluatul de răutate şi viclenie“
despre care avertizează Pavel (Luca 12:1, 1 Corinteni 5:8). Este destul de clar: aluatul este rău!
Dar apoi avem un alt verset din Matei: „Isus le-a spus o altă pildă, şi anume: «Împărăţia
cerurilor se aseamănă cu un aluat...»“ (Matei 13:33).
De asemenea, în Biblie un leu este folosit pentru a reprezenta atât pe Hristos, ca Leul din
Seminţia lui Iuda, cât şi pe diavol, care dă târcoale ca un leu care răcneşte (vezi Apcalipsa 5:5, 1
Petru 5:8). De aceea trebuie să ne păstrăm dependenţa de Duhul Sfânt pentru a ne revela ce
reprezintă simbolurile. Din moment ce Dumnezeu a folosit acelaşi simbol în Scriptură pentru a
spune lucruri diferite la momente diferite, putem să ne simţim confortabil aşteptându-ne ca El să fie
flexibil cu interpretarea Lui şi pentru vedeniile noastre de noapte.
ESTE O PASĂRE! ESTE UN AVION! ESTE...
Este ca în cazul acelor iluzii optice în care vezi lucruri compet diferite în funcţie de cum te
uiţi la imagine. Este o raţă sau este un iepure? Este o femeie în vârstă sau este o fată tânără?
Aşa este şi cu un vis. Eu îl văd într-un fel şi tu îl vezi în alt fel. O imagine ar putea însemna
un lucru pentru mine şi ceva complet diferit pentru tine. De exemplu, aş putea visa un lac şi asta ar
fi pentru mine o imagine a unui decor plin de pace şi relaxant. Dar dacă bunica mea ar visa exact
acelaşi lac, pentru ea acest simbol ar reprezenta ceva înspăimântător, deoarece atunci când era mică
aproape s-a înecat într-un lac.
Un dicţionar online de vise spune: „Dacă vezi un câine în visul tău, asta simbolizează
intuiţie, loialitate, generozitate, protecţie şi fidelitate“.28
Ei bine, dacă eşti un iubitor de animale şi ai drept animal de companie un câine, asta ar
putea să fie foarte bine o afirmaţie corectă. Dar dacă într-un anumit moment din viaţa ta ai fost
atacat de un câine? Crezi că ai face aceeaşi asociere cu acel simbol particular? Sigur că nu. În loc
să-ţi vorbească de prietenie, ţi-ar vorbi despre frică.
Este un lucru bun că Friedrich August Kekulé nu a avut acces la un dictţionar de vise care
spune: „Să vezi în visul tău un câine muşcându-şi coada sau rotindu-se în cercuri presupune că nu
faci faţă situaţiei în mod eficient. Petreci prea mult timp cu munci fără roadă.“29 El nu ar fi
recunoscut niciodată revelaţia creativă care i s-a dat şi nu ar fi apărut descoperirea ştiinţifică!
Vedem, deci, cum înţelesurile unor simboluri se schimbă total în funcţie de cine le visează.
Trebuie să punem întrebarea corectă. Aceasta nu este: „Ce reprezintă acest simbol?“. Întrebarea
pentru cel care visează este întotdeauna: „Ce reprezintă acest simbol pentru tine?“ Interpretarea
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trebuie să rezoneze în cel care visează. Trebuie să aducă mărturie în inimă. De aceea, este
întotdeauna responsabilitatea celui care visează să spună: „Asta este! Asta îmi spune ceva.“ Atunci
ştim că avem înţelegerea corectă şi că am prins mesajul lui Dumnezeu din vis.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Oamenii din visele tale pot reprezenta caracteristici din tine. Poţi afla ce faţetă a ta
reprezintă ei întrebând pur şi simplu: „Care este trăsătura de personalitate dominantă a acestei
persoane, aşa cum o ştiu eu?“
Răspunsul îţi va spune despre ce aspect din tine visezi.
De exemplu, poate că inima ta vrea să-ţi arate antreprenorul, gazda ospitalieră, clovnul
clasei, liderul spiritual, persoana dependentă de muncă etc., care se află în tine, prin apariţia în
visul tău a unui individ care simbolizează pentru tine acest tip de persoană. Pastorul tău poate fi
partea ta spirituală; un preşedinte sau rege poate simboliza alte calităţi de lider; un poliţist, un
judecător, un dictator pot reprezenta pentru tine autoritatea; oamenii în uniformă (asistentele
medicale, ospătarii, membrii corului) pot reprezenta pentru tine dorinţa de a te conforma. De
asemenea, este posibil ca numele persoanei să fie punctul pe care încearcă să-l sublinieze visul,
mai ales dacă numele este rostit în vis. Să visezi un prieten numit Joy (bucurie) sau Grace (har)
sau Iosua sau David poate fi modul prin care inima ta îţi atrage atenţia asupra calităţilor care se
văd în înţelesul numelui. Sau numele poate să sune ca mesajul pe are visul încearcă să-l
transmită. De asemenea, este posibil ca Domnul Însuşi sau unul dintre îngerii Lui să te
întâlnească în vis.
MÂNAT DE COMPASIUNE
Aşa cum am menţionat, numele oamenilor sunt un simbol uşor de identificat şi de înţeles, şi
ne-am uitat deja la un vis care o implica pe colaboratoarea mea Karen, şi care ilustrează asta. Pentru
că numele ei şi trăsătura ei dominantă de personalitate (aşa cum o văd eu) se potrivesc perfect, ea
reprezintă simbolul recurent perfect de fiecare dată când Domnul vrea să mă înveţe mai multe
despre compasiunea Lui.
De exemplu, în viaţa reală Duhul Sfânt mi-a arătat în Scriptură ce L-a motivat pe Isus
pentru lucrare. El a vindecat bolnavii din compasiune (vezi Matei 14:14). El a făcut slujre de
eliberare din compasiune (vezi Marcu 9:22). El i-a hrănit pe cei flămânzi din compasiune (Matei
15:32). El chiar a vorbit şi a dat învăţătură mulţimilor din compasiune (vezi Marcu 6:34). Asta este
ceea ce L-a mişcat pe Isus. Compasiunea este cea care L-a condus.
În acest cadru am avut un vis despre prietena mea: Karen cea plină de compasiune şi de
grijă. Am visat că toţi oamenii din birourile lucrării noastre călătoreau împreună într-o caravană şi
Karen era în maşina din faţă. Ea a ajuns pe marginea drumului şi eu am urmat-o. Dar oamenii din
spatele nostru nu au fost atenţi şi au sfârşit aruncaţi în spatele maşinii mele, ceea ce a propulsat
maşina mea în maşina lui Karen şi ne-a făcut pe toţi să fim aruncaţi pe terasament. A fost destul de
înfricoşător!
Privind la acţiunea principală din vis, vedem că mesajul este acela că întreaga lucrare
trebuie să curgă din compasiune sau să urmeze compasiunea. Iubirea şi compasiunea trebuie să
conducă lucrarea. Este periculos să pierzi din vedere grija, să laşi ca motivaţia curată a inimii să fie
îndepărtată.
Exact aşa cum compasiunea conducea în vis vehiculul ce deschidea slujirea noastră, totul a
mers de minune până când compasiunea a fost marginalizată lângă drum. Prin acest vis Dumnezeu
m-a avertizat în legătură cu faptul că dacă nu menţinem compasiunea în faţă şi în centru, ca forţa
care ne ghidează, ne vom prăbuşi şi vom arde, şi lucrarea noastră la fel.
Eliberarea, învăţătura, vindecarea – diferitele daruri reprezentate de diferiţi membri ai
echipelor de slujire care veneau în urmă în maşinile lor – au nevoie toate să se nască în inima lui
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Dumnezeu. Compasiunea Lui este cea care trebuie să mişte slujirea noastră. Dragostea Lui este cea
care trebuie să ne constrângă şi grija Lui este cea care trebuie să ne conducă (vezi 2 Corinteni 5:14).
Altfel, chiar şi cele mai bune intenţii ale noastre şi lucrarea Împărăţiei pot să deraieze şi să ajungă
epave – sau maşini accidentate.
COMPASIUNEA ŞI FIUL EI
Al treilea şi ultimul vis despre Karen cea plină de grijă la care ne vom uita este foarte
simplu şi zideşte adevărul celui de dinainte. În ceea ce priveşte cadrul, în viaţa reală Dumnezeu mă
învăţase despre splanka, grecescul tradus prin „compasiune“ în Noul Testament. În mod
remarcabil, autorii Evangheliilor au simţit nevoia de a inventa un nou cuvânt pentru a descrie
emoţia pe care au văzut-o venind peste Isus. „Splanka” este termenul pe care ei l-au folosit pentru a
exprima ceea ce L-a îndemnat pe El la acţiune şi, în mod semnificativ, acea motivaţie era numai a
Lui. Nicio altă persoană din Biblie nu este descrisă ca simţind splanka; numai Isus, Însuşi
Dumnezeul-Om.
Începeam să văd cum emoţii ca mila sunt în lumea naturală doar o umbră a adevăratei
compasiuni din Cer. Simpatia umană păleşte prin comparaţie cu compasiunea inspirată divin. Nouă
ne poate părea rău pentru oameni, noi putem să-i compătimim fără să facem neapărat ceva pentru a
le alina suferinţa. Dar compasiunea nu poate face asta. Este o Emoţie de la Dumnezeu care curge
din lumea spirituală direct din inima Tatălui şi ne mişcă întotdeauna să facem ceva: să ajutăm, să
vindecăm, să slujim, să binecuvântăm.
În visul anterior am văzut cât de important este să fim conduşi de compasiunea lui
Dumnezeu. Ea trebuie să vină prima şi toată lucrarea ar trebui să urmeze această emoţie divină. În
acest vis următor ajungem să vedem cealaltă faţă a aceluiaşi adevăr. În el am descoperit-o pe Karen
şi pe fiul ei împărțind o zi de naştere nu doar în aceeaşi zi, ci şi în acelaşi an.
Din moment ce am stabilit că pentru mine Karen reprezintă „compasiunea“, vrem atunci să
întrebăm „Ce înseamnă când compasiunea şi roada ei au aceeaşi geneză?“ În mod normal, fructul
vine după ce copacul este dezvoltat complet. De obicei un copil se naşte după ce o femeie a devenit
adult. Dar cumva – în mod surprinzător – acest vis a arătat ceva diferit.
Dumnezeu a revelat modul în care roada compasiunii, care este slujirea, nu poate fi separată
de compasiunea însăşi. Aşa cum tocmai am văzut, din punct de vedere scriptural, ea ar trebui să ne
mâne la acţiune. Isus a simţit compasiune şi a vindecat, a hrănit, a dat învăţătură şi a eliberat. El nu
a simţit compasiune şi a trecut mai departe; lucrarea Lui a urmat imediat această Emoţie a lui
Dumnezeu.
Visul a iluminat în plus încă o faţă a adevărului că dacă este compasiune autentică din Cer
ea ne va mişca întotdeauna spre acţiune, fără o durată mare de timp între a simţi şi a face. Nu există
distanţă sau pauză între conectarea cu emoţiile lui Dumnezeu şi eliberarea puterii Lui pentru a
întâlni nevoia aflată la îndemână. Este foarte important ca ea să fie cea care inspiră acţiunile
noastre, dar este la fel de important ca acţiunea să urmeze imediat. Exact aşa cum era descris în vis,
compasiunea şi fructul ei s-au născut în acelaşi timp, fără distanţă între ei şi fără întârziere.
DIALECTELE VISELOR
Hindi şi engleza sunt limbile oficiale ale guvernului din India. Dar în această naţiune sunt
câteva sute de dialecte vorbite diferite. Sunt două limbi comune în care sunt administrate treburile
oficiale, dar sunt, de asemenea, multe limbaje „ale inimii“ diverse şi individualizate care se vorbesc
în case în întreaga ţară.
Acelaşi lucru este valabil şi cu visele. Imaginile sunt limba oficială a viselor; dar sunt la fel
de multe dialecte câţi oameni care visează sunt. Acest lucru nu face ca interpretarea viselor să fie
mai dificilă. Dimpotrivă, face chiar să fie mai uşor pentru fiecare dintre noi să îşi interpreteze
propriile vise. Să-ţi explic.
Imediat după ce ne-am căsătorit, soţul meu şi cu mine am descoperit că ne plăcea la
amândoi să călătorim cu vase de croazieră. Este relaxant pentru noi şi e un mod grozav de a vedea
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lumea. Când eram singură, vacanţele mele erau diferite, dar tot legate de ocean. Cu ani în urmă,
fratele meu Josh şi cu mine mergeam în tabere unde se făcea surf şi chiar şi acum, când suntem
împreună, încă ne place să ajungem pe plajă de câte ori putem. De aceea, atunci când visez, plăcile
de surf şi vasele de croazieră sunt simboluri comune. Ele îmi sunt familiare şi sunt parte din viaţa
mea reală.
Am o prietenă care nu face deloc surf, dar este pasionată de mersul pe bicicletă. Ei îi place
să vadă Turul Franţei şi parcurge ea însăşi milă după milă în călătorii pe distanţe lungi. Mersul pe
bicicletă este exerciţiul ei şi metoda ei preferată de relaxare. Când Dumnezeu vorbeşte prin visele
ei, El nu vorbeşte dialectul meu al valurilor; El vorbeşte dialectul ei al roţilor. Ea va visa că este
parte a unei echipe de curse de biciclete pentru că Duhul Sfânt ştie că acesta este un simbol plin de
înţelesuri pentru ea, unul cu care poate relaţiona imediat. Dumnezeu ne cunoaşte mai intim decât ne
cunoaştem noi înşine şi El este fluent în dialectul fiecăreia dintre inimile noastre.
CÂTEVA SIMBOLURI PERSONALE ŞI EXPLICAŢII
Am împărtăşit deja despre modul în care faptul că sunt într-o călătorie de misiune în visele
mele este o confirmare că sunt acolo unde ar trebui să fiu. La fel, am o prietenă minunată, Becky,
care este un centru de putere pentru Împărăţie.
Ea şi soţul ei strălucesc intens când lucrează printre grupuri de oameni la care este greu de
ajuns, oferindu-le vieţile lor prin dragoste şi slujire până la „cel mai neînsemnat dintre ei“ (vezi
Matei 25:34-40). Când ea apare în visele mele şi interacţionez cu ea sunt întotdeauna încurajată că
mă identific şi mă integrez cu cele mai bune părţi spirituale ale mele.
Aminteşte-ţi visul despre înmormântarea mea din Capitolul 7. Becky a participat la
celebrarea epică a morţii mele în Hristos. Faptul că ea era în vis a fost foarte important, deoarece
slujea ca un alt simbol al afirmării că îngroparea cu Isus era cu siguranţă ceea ce vroiam. Prezenţa
lui Becky a confirmat că experienţa era pozitivă şi se întâmpla pentru ca eu să pot fi înviată din
morţi prin slavă şi să umblu în puterea învierii ca o nouă creaţie în Hristos (vezi Romani 6:4).
Un alt simbol cu greutate din vise este pentru mine să împachetez. Am călătorit destul de
mult şi întotdeauna îmi place să mă asigur că sunt gata cu mult timp înainte, ca să nu uit nimic.
Adesea, dacă nu mă simt pregătită pentru ceva în viaţa reală, visez că încerc să-mi fac bagajul, dar
nu pot găsi tot ce-mi trebuie. De exemplu, e timpul să plec la aeroport, dar nu mi-am împachetat
hainele şi nu-mi găsesc paşaportul; ca rezultat, sunt foarte agitată.
Când mă trezesc din acel vis, trebuie să întreb: „În ce domeniu al vieţii mele mă simt
nepregătită? Unde mă simt ca şi cum nu am lucrurile în ordine şi ce mă face să intru în panică?“
Acţiunea este faptul de a fi nepregătit şi emoţia este cea de stres, deci pe acestea două trebuie să le
corelez cu viaţa mea reală. Dumnezeu vrea să-mi atragă atenţia ca să-mi pot mărturisi îngrijorarea
şi anxietatea înaintea Lui, să invit prezenţa şi harul Lui în acea situaţie şi, încă o dată, să trăiesc în
pacea şi bucuria Lui.
Visul meu preferat despre făcutul bagajelor a apărut când eram preocupată în viaţa reală de
respectarea unui termen limită. În vis mă gândeam că încă aveam nevoie să-mi organizez şi să-mi
umplu valiza, dar am fost uşurată să descopăr că totul era deja împachetat şi că bagajele mele erau
în holul hotelului. Am sfârşit prin a avea mult timp şi nu m-am grăbit deloc. Visul a fost o
încurajare că Dumnezeu mă ajuta să-mi prioritizez responsabilităţile din viaţa reală şi mă ungea să
termin treaba la timp – fără să fie nevoie de grabă sau de stres.
Şi membrii familiei mele sunt pentru mine simboluri comune din vise. Familia mea este
statornică, exact ca Dumnezeu. Părinţii mei au fost întotdeauna părinţii mei, din ziua în care m-am
născut. Fratele meu a fost întotdeauna fratele meu, din ziua în care m-am născut. Astfel, ei sunt ca
Dumnezeu, care e acelaşi ieri, azi şi întotdeauna (vezi Evrei 13:8). De aceea, de multe ori, tatăl meu
Îl simbolizează pe Tatăl meu Ceresc în visele mele. Mama mea este un mângâietor blând, deci ea Îl
reprezintă adesea pe Duhul Sfânt. Fratele meu este Joshua, deci sigur că el Îl reprezintă pe Yeshua –
Isus, Fratele meu mai mare.
Este de folos să recunosc cu ce ajunge să semene asta de fapt noaptea. De exemplu, când îi
visez pe părinţii mei că ne vizitează şi stau în casa noastră, este o imagine simplă, dar plină de
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semnificaţie, a noastră găzduind prezenţa lui Dumnezeu. Desigur, dacă altcineva ar avea acelaşi vis,
dar experienţe de viaţă diferite – de exemplu, un tată absent şi o mamă abuzivă – mesajul visului va
fi complet diferit. Chiar şi cu simboluri şi acţiuni identice, semnificaţia va fi diferită pe baza a ceea
ce reprezintă acele lucruri pentru fiecare persoană care visează.
Totuşi, părinţii mei nu simbolizează întotdeauna membri ai Trinităţii. Uneori tatăl meu
poate reprezenta mintea mea, iar mama mea ar reprezenta inima mea. Sau tata ar putea reprezenta
Cuvântul lui Dumnezeu şi mama Duhul lui Dumnezeu. Tatăl meu este teolog şi mama mea este un
vizionar profetic şi ei ar fi amândoi foarte fericiţi să reprezinte aceste lucruri. Se potriveşte pur şi
simplu.
Pentru că am spus asta, există de fapt altcineva care Îl reprezintă pe Dumnezeu în visele
mele şi mai consistent de atât. Este vorba de liderul unei organizaţii creştine şi lucrarea lui a avut
impact asupra mea mai mult decât a oricui altcuiva cu excepţia celei a părinţilor mei. Deoarece am
atât de mult respect pentru spiritualitatea lui şi deoarece el a avut o influenţă extraordinară asupra
umblării mele cu Domnul, el este pentru mine simbolul ideal al lui Dumnezeu. Numele lui este Ron
şi mai jos este un vis pe care l-am avut despre el şi mireasa lui.

MIREASA LUI DUMNEZEU
VIS: Ron tocmai se căsătorise cu o femeie foarte tânără, poate în vârstă de 18 ani –
suficient de tânără cât să fie fiica lui. Acest lucru a fost mai degrabă şocant şi chiar el a
recunoscut faţă de mine că personalul din lucrarea lui avea o problemă cu asta.
Ce mi-a plăcut la acest vis a fost cum l-am văzut în el pe Ron/Dumnezeu. El arătat atât
de tânăr cu noua lui soţie. Era atât de relaxat şi de confortabil şi nu avea deloc garda sus. Ea
avea o influenţă atât de bună asupra lui!
Singurul motiv pentru care am fost surprinsă de aranjament era vârsta ei. Ea chiar nu
era imatură; era doar... tânără. Şi jucăuşă. Şi lipsită de griji. Am remarcat cum asta l-a făcut şi
pe Ron să fie mai jucăuş şi mai plin de bucurie. În acel moment mi s-a amintit din nou de
influenţa pe care noi o putem avea asupra Iubitului nostru. Domnul, aşa cum este reprezentat în
Cântarea Cântărilor, chiar spune: „Întoarce-ţi ochii de la mine, căci mă tulbură“ (Cântarea
Cântărilor 6:5).
Serios? Pot acţiunile noastre să-L tulbure pe Domnul? Dacă avem o asemenea „putere“
asupra inimii lui Dumnezeu şi El ne-a permis să ne apropiem suficient de mult încât să putem
influenţa ce simte El, putem face asta pentru totdeauna. „Mi-ai răpit inima, soro, mireaso; miai răpit inima numai cu o privire“ (Cântarea Cântărilor 4:9). El este îndrăgostit de noi.
Captivat de noi!
Şi asta este ce am văzut în visul meu.
Am văzut că, deşi Dumnezeu este „mai bătrân“ (de exemplu, mai cunoscător, mai
puternic, mai oricum decât suntem noi), El încă ne alege pe noi, mireasa cea tânără. Pe El nu-L
deranjează, şi de fapt tinereţea noastă este o încântare pentru El. Lui Îi face foarte mare plăcere
compania noastră.
Acesta este sentimentul pe care mi l-a dat visul: că Dumnezeu vrea să Se simtă
confortabil în prezenţa noastră. El vrea să lase garda jos şi să-Şi împărtăşească inima cu noi. În
visul meu El purta pantaloni de trening! El vrea pur şi simplu să stea cu noi şi să trăiască
împreună cu noi.
Acum, asta poate părea cumva puţin ciudat, să ţi-L imaginezi pe Dumnezeu având
emoţii care să fie influenţate astfel de noi. E greu pentru noi să ni-L imaginăm pe Creator atât
de mişcat de creaţia Lui, şi visul chiar a lăsat să se înţeleagă incredulitatea noastră când
Ron/Dumnezeu a menţionat faptul că echipa lui şi liderii i-au pus la îndoială alegerile.
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Îmi place ceea ce autorul și învățătorul biblic Dutch Sheets împărtășește despre această temă
în cartea Plăcerea companiei Lui. El face un studiu lingvistic în legătură cu înțelesul termenului a
se bucura și scrie:
Este o nouă descriere a cerului pentru cei mai mulți dintre noi – un Dumnezeu fericit,
jucăuș, care țopăie împreună cu îngerii Lui fericiți care se zbenguie!
Unii se vor gândi că insult demnitatea lui Dumnezeu atribuindu-I emoţii omeneşti şi acţiuni
de sărbătoare. Te asigur că nu aceasta este intenţia mea. Nu cred niciun moment că El Se poartă ca
noi – cred că noi ne purtăm ca El! Am fost creaţi după chipul şi asemănarea Lui.
Asta înseamnă că avem emoţii pentru că El are emoţii: iubim pentru că El iubeşte, râdem
pentru că El râde, plângem pentru că El plânge şi dansăm pentru că El dansează... Dumnezeu este
amuzant, grozav, „real“ şi va fi sufletul petrecerii din cer.30
Asta clarifică lucrurile: lui Dumnezeu Îi pasă. Ceea ce facem şi ce nu facem noi Îi
influenţează emoţiile. El vrea să fie urmărit şi vrea să-L căutăm pentru singurul motiv că suntem
îndrăgostiţi nebuneşte de El. Cum ştiu asta? Pentru că El ne numeşte copiii Lui. El ne numeşte
mireasa Lui. Există pe pământ alte relaţii pe care ar putea să le folosească pentru a comunica în
mod mai convingător intimitatea şi apropierea şi dragostea extravagantă?
Aşa cum un tânăr se căsătoreşte cu o tânără şi un mire se bucură de mireasa lui, aşa Se
bucură Dumnezeul nostru de noi (vezi Isaia 62:5).
Visul meu ilustrează acest adevăr într-un mod minunat – cum se vede gloria Lui peste
Biserică, Mireasa Lui; cum este El atât de fermecat, de mişcat de ea şi de ataşat de ea; şi cum, chiar
dacă ea este încă tânără, El este extraordinat de încântat de ea.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Semnificaţia visului trebuie să provină de la cel care visează. Tu nu ştii nimic despre
vis, dar prin dependenţa de Duhul Sfânt şi prin folosirea dibace a întrebărilor poţi extrage
semnificaţia visului din inima persoanei care l-a visat.
Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri şi
înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele
(Daniel 1:17).
Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din
ele (Proverbe 20:5).
Inima persoanei care visează va sări şi va spune: „Aha!“ când va auzi interpretarea
corectă, deci nu accepta niciodată o explicaţie care nu are mărturie în inima celui care a visat
visul.
SCOPUL ESTE DEPENDENŢA DE DUHUL SFÂNT
Mai degrabă decât să te referi la liste de dicţionare de vise care nu au cunoștinţe despre noi
sau înţelegere despre istoriile noastre personale sau despre percepţiile noastre unice sau vieţile
noastre reale, este mai uşor şi mai bine să-L întrebi pur şi simplu pe Duhul Sfânt Însuşi ce
reprezintă simbolurile din visele tale, „Interpretarea nu-I aparţine lui Dumnezeu?“ (Geneza 40:8).
Un dicţionar de simboluri din vise poate părea o idee bună să începi cu el, dar ce am început
prin Duhul vrem acum să sfârşim prin firea pământească (vezi Galateni 3:2-3)? Acum, că altcineva
a primit revelaţie de la Domnul în legătură cu visele lui, chiar vrem pur şi simplu să lăsăm ca
umblarea lui personală şi inspirată cu Dumnezeu să fie un substitut pentru călătoria noastră
desfăşurată cu EL?
În general, Dumnezeu preferă să evite regulile şi legile şi să stea pur şi simplu şi să aibă o
conversaţie cu noi. Hei, Isus, ce e cu visul acesta ciudat de astă noapte? El râde şi spune: „Ei bine,
Noi ştiam că o să ţi se pară interesant! Vei vedea...“
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Fiecare cheie pe care am oferit-o în această carte este flexibilă. Fiecare principiu este o
orientare pe care o sugerăm. Visele tale se vor interpreta adesea aşa, dar uneori poate nu, datorită
naturii infinit de creative a lui Dumnezeu.
Şi este bine că este aşa. Ce am prezentat noi aici sunt idei şi concepte de la care să porneşti.
Restul depinde de tine şi de Duhul Sfânt. Ar trebui să-L lăsăm pe El să ne interpreteze visele în
locul nostru. Asta înseamnă de obicei „interpretarea“ porţiunilor consemnate din visele mele:
traduceri şi explicaţii la persoana întâi direct de la Cel care a dat visul.
De fapt, dacă vrem să urmăm exemplul scriptural în interpretarea creştină a viselor pe care o
facem, îngerii fac de fapt destul de mult din traducerea mesajelor din vise şi vedenii. Când Zaharia
nu a înţeles ce vedea, el l-a întrebat pe îngerul cu care vorbea: „Ce este asta? Ce este asta?“ şi
îngerul a tradus pentru el (vezi Zaharia 4).
La fel, în Cartea lui Daniel vedem cum Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gabriel să-l ajute pe
Daniel să înţeleagă vedenia pe care i-a dat-o (vezi Daniel 8:15-17). Altă dată când Daniel nu şi-a
înţeles visul i-a cerut îngerului care apărea în el să-l lumineze (vezi Daniel 7:13-16).
Deci avem precedente biblice şi pentru ajutorul angelic.
NOI SUNTEM GÂNDUL FERICIT AL LUI DUMNEZEU
În încheierea acestui capitol ne vom uita la un set final de vise pentru a ilustra motivul
pentru care nu recomandăm dicţionarele de simboluri din vise.
Din experienţa mea de peste 20 de ani în interpretarea viselor am învăţat ceva profund:
fiecare simbol poate reprezenta orice.
Dumnezeu este Dumnezeu şi El ajunge oriunde vrea. Şi o va face, de dragul distracţiei! În
cele ce urmează este un exemplu al acestui principiu.
În Capitolul 4 am vorbit despre un vis în care eram goală. Adesea asta poate însemna să te
simţi cumva expus sau vulnerabil. Am putea interpreta asta cu uşurinţă ca fiind ceva negativ care
nu am vrea să se întâmple, ceea ce a fost adevărat pentru visul în care fugeam speriată. Dar a fost
un alt moment în care am avut o serie de vise – câteva vise diferite în decursul unei săptămâni – şi
în fiecare dintre ele nu purtam deloc haine. Asta trebuie să indice nişte probleme serioase legate de
transparenţă. Ce o fi fost în neregulă cu mine? Cât de inconfortabil mă simţeam şi în ce domeniu?
Cu siguranţă nu are cum să fie bine!
GOL ŞI FĂRĂ SĂ-ŢI FIE RUŞINE
Aminteşte-ţi, cadrul este totul. Deci ce s-ar întâmpla dacă ţi-aş spune că în aceeaşi
săptămână în viaţa reală meditam şi mă rugam pe marginea Genezei? Îmi place începutul acestei
cărţi pentru că oferă o imagine clară a idealului lui Dumnezeu, a intenţiei pe care a avut-o când a
creat totul. Privind acum la lumea în care trăim – nu este planul original al lui Dumnezeu. Creaţia a
fost subiectul inutilităţii şi este sclava corupţiei. Oamenii şi planeta sunt îndureraţi din cauza
păcatului şi tânjesc şi aşteaptă descoperirea fiilor maturi ai lui Dumnezeu (vezi Romani 8:19-21).
Dar cum era la început, în Eden? Geneza ne spune că Domnul Se plimba în Grădină în
răcoarea zilei (vezi Geneza 3:8).
Adam şi Eva erau atât de conştienţi de relaţia lor cu El şi atât de concentraţi asupra lumii
Lui spirituale, încât ochii lor nu se uitau încă la umanitatea lor din lumea naturală. Ei erau în cel
mai bun loc cu Dumnezeu: părtăşie strânsă, fără păcat, boală sau moarte care să-i despartă. Era
perfect. Şi în Grădină ei erau goi şi nu le era ruşine (vezi Geneza 2:25). Era un lucru bun!
Când am avut această serie de vise în care nu purtam deloc haine era în acel context.
Dumnezeu îmi arăta cum restaura El părtăşia cu sufletul meu, aşa cum o avea cu Adam şi Eva – o
relaţie intimă, fără nimic între noi. Era o imagine minunată. Eram încântată să am aceste vise! Era o
confirmare nemapomenită a progresului în umblarea mea cu Domnul şi eram atât de fericită că El a
văzut relaţia noastră într-un mod atât de pozitiv. Era strălucitoare, luminoasă şi minunată!
Spre finalul aceleiaşi săptămâni am avut un alt vis în care nu purtam haine, dar nu a fost la
fel de strălucitor ca celellate. Mai rău chiar, aveam ceva în mâini – un fel de haină. Nu-mi puteam
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da seama ce era, dar părea să fie o pânză sau o stofă. Indiferent ce era, am ştiut instinctiv că era
ceva cu care să mă acopăr.
„Dar nu ar trebui să mă acopăr. Aceasta este Grădina Edenului. Ei nu au încercat să poarte
ceva decât după ce au dat-o în bară! Of, este aceasta un fel de frunză de copac? În visul meu s-a
făcut întuneric şi eu încerc să mă acopăr. Dumnezeule, ce este asta?“
„Ei bine, Char, credeam că stăm împreună. Vrei să trăieşti Scriptura, nu? Cuvântul s-a
făcut trup în viaţa ta? Am stat împreună în Grădină întreaga zi şi acum apune soarele. Este
perioada crepusculară a zilei. Ştii, seara târziu, ca amurgul? Nu este un lucru rău. Te plimbi şi
vorbeşti cu Mine în răcoarea zilei. De ce se răceşte? Pentru că soarele apune. Ce se întâmplă când
soarele apune? Se face întuneric. Nu te supăra, fetiţo!“
El era destul de amuzat de faptul că m-am grăbit să trag concluzii, dar încă nu eram
satisfăcută.
„Dumnezeule, toate sunt bune şi frumoase. Dar, serios vorbind, ce se întâmplă cu acest...
lucru? Stofă/pânză sau ce o fi ea? Am crezut că sunt goală şi că nu-mi este ruşine de asta înaintea
Ta şi că era un lucru bun. De ce aş vrea asta ca să mă acopăr cu ea?“
Eram sigură că era cumva de rău augur. Ce am mai făcut de data asta?
„Charity, Charity, Charity. Te îngrijorezi de atât de multe lucruri“, a spus El cu o slipire în
ochi. Isus nu-Şi mai poate ascunde zâmbetul larg de pe faţă atunci când explică: „Charity, Eu ţi-am
dat un şal. Ştii tu, ca o manta? Pentru umerii tăi? Uneori doamnelor le place să le poarte seara
pentru a se apăra de frig... Ţi-am spus că a fost un vis despre umblarea cu Mine în răcoarea zilei,
îţi aduci aminte?“
Of, frate! „Isuse, râzi de mine?“
Am vrut să rup şalul ca pe un prosop de bucătărie când El a început să râdă şi mai tare şi
abia mai putea respira. Am încercat să ajung la El, dar a plecat în fugă şi pur şi simplu ne-am întors
la ale noastre, jucându-ne, glumind şi împărtăşindu-ne viaţa împreună în Grădină.
Ioan, cel pe care îl iubea Isus, ne-a revelat un mister secret al veacurilor: Dumnezeu a creat
toate lucrurile şi le-a creat „pentru plăcerea Lui“ (Apocalipsa 4:11. Oricât de extraordinar ar părea,
pentru comuniunea cu El am fost creaţi. Despre asta este viaţa (vezi Ioan 17:3).
Dumnezeu este pentru noi, nu împotriva noastră. El are o dispoziţie bună! Şi să petreacă
timp cu copiii Lui Îi place cel mai mult. El vrea să aibă o relaţie cu noi; de aceea suntem noi aici.
Intimitatea este dorinţa inimii lui Dumnezeu şi noi am fost creaţi pentru plăcerea Lui. Noi am fost
creaţi pentru ca El să Se bucure de plăcerea companiei noastre.
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Capitolul 10
DE CE NU TOATE VISELE RELE SUNT RELE:
BINECUVÂNTAREA COŞMARURILOR
ŞI ALTE REVELAŢII SURPRINZĂTOARE
„Dumnezeu încă vorbeşte când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El
vorbeşte prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când
dorm în patul lor. Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui, ca să abată pe om de
la rău şi să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile sabiei...
Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să-l
lumineze cu lumina celor vii.“
–
Iov 33:14-18, 29-30.

Uneori Dumnezeu m-a avertizat în mod repetat că ceva este periculos, dar am fost puţin
rebelă şi nu L-am crezut. Mă gândesc că pot face faţă. Decid că poate chiar pot să mă joc cu focul
şi să nu mă frig. Aşa că, deşi Dumnezeu continuă să-mi spună: „Hei, nu investi prea mult timp în
relaţia cu această persoană! Calea aceasta duce undeva unde nu vrei să mergi“, cumva în mândria
mea şi în egoismul meu mă gândesc că ştiu mai bine şi că pot să fac faţă situație doar de data asta.
În plus faţă de multele avertizări rostite în timpul zilei, Dumnezeu îmi dă şi imagini de
avertizare noaptea, prin visele mele. Pentru mine visele sunt mult mai greu de ignorat, de evitat sau
de negat – mai ales visele intense, cum sunt coşmarurile. Poate Dumnezeu să vorbească prin ele?
Sigur că poate. Dumnezeu îmi va da acelaşi mesaj: „Hei, pericol. Fii atentă!“
Dar diferenţa este că eu trăiesc asta. Nu doar Îl aud pe El spunând că „dacă mergi mai
departe, acest drum te va duce la necaz şi durere“.
În loc de asta, visez. Merg la propriu pe acest drum – sau, în cazul meu, era un râu.
TEROAREA APEI ALBE
În visul meu eram dusă repede în jos de un râu violent. Nu eram pe o plută; eram singură şi
eram aruncată în apă tot mai repede. Eram complet lipsită de control şi nu puteam face nimic în
legătură cu asta. Era înfricoşător şi periculos, şi eram îngrozită. Inima mea bătea tare; mâinile îmi
tremurau şi am ştiut că se va sfârşit foarte prost.
Mă trezesc. Dumnezeu spune „Vezi, ţi-am spus Eu“. În mod clar, sunt aiurită şi El îmi
explică: „Ei bine, dacă M-ai fi ascultat primele zece dăţi când ţi-am spus în viaţa reală, nu ar fj
fost nevoie să ţip în inima ta noaptea“. Punct lovit.
Aşa cum am văzut, visele sunt imagini pe care le trăim. Le simţim. Nu putem spune care
este diferenţa dintre ceva ce visăm şi ceva ce se întâmplă în viaţa reală. De aceea uneori ne trezim
cu palmele umede şi cu inima bătând. Pentru că întregul nosru trup ştie că noi chiar am trăit acea
experienţă.
Nu numai trupurile noastre fizice sunt influenţate de vise; şi emoţiile noastre sunt implicate
total. Dumnezeu poate să ne mişte mai repede înainte şi să ne lase să experimentăm în timpul
vedeniilor noastre de noapte consecinţele viitoare ale căii pe care ne gândim să o urmăm. El face
asta ca o binecuvântare pentru noi, pentru a ne ajuta să avem mesajul palpabil, astfel încât să nu-l
ratăm şi să ascultăm de el.
El vrea să urmăm cea mai bună cale a Lui şi să rămânem pe ea, urmând planurile Lui
perfecte.
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Imaginile evocă emoţii şi emoţiile ne îndeamnă la acţiune. Experienţa experimentată este un
beneficiu extraordinar al viselor, şi noi ar trebui să fim întotdeauna conştienţi de emoţiile pe care le
avem în vise. Visele exagerează pentru a ne atrage atenţia. De asemenea, ele vor reapărea dacă le
ignorăm mesajul pe care ni-l transmit.
AMPLIFICARE ŞI EXAGERARE
Dumnezeu priveşte lucrurile diferit de cum o facem noi şi dacă modul în care vedem noi
viaţa nu se aliniază cu modul în care o vede Dumnezeu ar trebui să evaluăm lentilele prin care
privim. La asta ne ajută visele: să privim prin ochii Lui şi să vedem o persoană, o situaţie sau o
problemă în felul în care le vede El.
De exemplu, poate în viaţa noastră reală există cineva care ne face să ne simţim frustraţi.
Suntem doar puţin supăraţi, puţin nerăbdători, sau uşor nefericiţi din cauza lui. Atunci adormim şi
visăm că batem acea persoană! Ţipăm la ea şi o lovim. Când ne trezim suntem atât de uşuraţi să
descoperim că bătaia care a izbucnit nu era în viaţa reală. De unde a venit asta? Ar trebui să ne
simţim vinovaţi pentru că, în mod evident, avem atât de multă ostilitate reprimată?
Nu. Visul, ca şi Însuşi Duhul Sfânt, revelează, dar nu condamnă. Aşa cum am precizat,
visele amplică acţiunile şi exagerează emoţiile, astfel încât nu le vom mai trece cu vederea. În viaţa
reală putem fi tentaţi să respingem un motiv minor de nemulţumire ca fiind neimportant, dar faptul
că-l ignorăm nu-l face să dispară.
Prin visele noastre, Domnul ne cheamă să ne adresăm acestor probleme „minore“ ale inimii,
de fustrare sau nerăbdare. Putem să considerăm aceste atitudini ca fiind neimportante, dar în
realitate, din moment ce sunt opuse roadei Duhului Lui – bucuria, răbdarea şi autocontrolul – nu
sunt deloc neimportante.

Cheia dr. Virkler’s pentru vis
VISELE POT SĂ NE VORBEASCĂ DESPRE VIITOR
Într-un fel, multe vise prezic viitorul.
Unele vise pot să arate pur şi simplu ce se va întâmpla în viitorul apropiat dacă cineva
nu se pocăieşte şi nu se întoarce de la căile lui/ei. Alte vise par să vorbească despre un viitor
foarte îndepărtat, aşa cum par să facă unele dintre visele din Biblie. Poate oamenii mai profetici
pot să descopere că ei visează departe în viitor şi departe de ei înşişi, în timp ce oamenii care nu
sunt atât de profetici tind să viseze lucruri mai apropiate de casa lor (de exemplu, să aibă vise
care se referă la subiecte privind luptele propriilor lor inimi).
Cât despre profeţie, mesajele şi avertizările din vise sunt condiţionate de răspunsul
omului (vezi Ezechiel 33:13-16). Un vis te poate chema să acţionezi sau să schimbi ceva, astfel
încât să nu ţi se întâmple vreo nenorocire. Dacă răspunzi cum trebuie, suferinţa nu va veni.

Dumnezeu vrea ca noi să trăim în Duhul Lui, să trăim în pace şi bucurie. El întotdeauna
vrea ce e mai bine pentru noi. De asemenea, inima noastră este casa Lui şi orice invazie a acestor
emoţii nedumnezeieşti ne face să eşuăm în a-I oferi Duhului Lui un mediu plăcut, ospitalier, unde
să Se poată odihni.
De aceea, când apar frustrări în viaţa noastră reală, Domnul ne va da un vis care pune în
lumină orice aspecte ignorate pe care nu le-am rezolvat complet împreună cu El înainte să mergem
la culcare. Dumnezeu nu vrea ca noi să-i dăm celui rău nicio oportunitate lăsând soarele să apună
peste mânia noastră (vezi Efeseni 4:26-27). Dacă mergem la culcare supăraţi vom avea adesea vise
în care apar furie şi agresiune, pentru a ne atrage atenţia. Ele sunt pur şi simplu un steag roşu din
partea Duhului lui Dumnezeu, care ne arată că există ceva pentru care trebuie să ne rugăm.
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Apoi Îi vom mărturisi Domnului emoţiile noastre greşite, vom accepta adevărul Lui despre
acea persoană şi situaţie şi vom umbla în iertare.
Chiar Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne dea un vis în care să ne arate ce simte El faţă de
persoana cu care ne luptăm. Adesea, faptul că experimentăm punctul Lui de vedere şi afecţiunea
Lui pentru acea persoană prin visele noastre ne ajută să trăim cu atât mai liber în intenţia Lui bună
faţă de el sau ea după ce ne trezim.
CONTINUĂ SĂ PRIVEȘTI
Am discutat despre visele obiective în Capitolul 3 şi următoarea povestire despre
prietena mea este un alt exemplu. Visele obiective sunt rare şi înseamnă că visul este despre
altcineva decât persoana care îl visează. Cheia care ne ajută să discernem că nu este un vis
subiectiv despre propriile probleme din inima noastră este faptul că cel care visează nu este un
participant activ. În schimb, el se uită pur şi simplu la acele scene ca un spectator.
Keep ing
VISUL UNU: Am văzut o fetiţă în cabina unei camionete pick-up care era în flăcări. Nu
am văzut cum ar putea să scape şi m-am gândit că ea şi bărbatul care era înăuntru vor muri, aşa
că m-am întors.
VISUL DOI: Dumnezeu m-a dus la aceeaşi scenă şi mi-a spus că am oprit filmul prea
repede. Dacă nu are un final fericit, povestea Lui nu e gata încă. La fel ca eminentul interpret al
viselor Daniel, trebuie să mă uit şi să continui să mă uit (vezi Daniel 7:2, 9, 13).
Am ascultat şi am continuat să privesc visul derulându-se. Am văzut bărbatul folosind
conexiunea electrică de pe partea pasagerului, unde stătea el, pentru a deschide geamul şi a
debloca uşa de pe partea şoferului, unde stătea fetiţa. Pentru că bărbatul a deblocat uşa la timp,
ea a putut să o deschidă şi s-a salvat.
ACŢIUNE: Ieşire dintr-un dezastru
EMOŢIE: Surpriză plină de recunoştinţă
CADRU: În ziua în care am avut acest vis era aniversarea prietenei mele. Aveam inima
grea pentru că simţeam că ea se blocase singură într-un anumit loc din cauza unor decizii
neînţelepte de viaţă şi nu vroiam să mă uit la ce se va întâmpla. Nu vroiam să fiu martoră la
consecinţele deciziilor ei proaste.
INTERPRETARE: DUMNEZEU: „În vis, ca şi în viaţa reală, nu vedeai că deciziile
prietenei tale puteau duce la ceva bun pentru ea şi erai tentată să o abandonezi. Dar Eu îţi arăt
că povestea nu s-a terminat încă! Da, ea era pe locul şoferului în viaţa ei, şi acesta, aşa cum
arată clar visul, nu este cel mai bun loc pentru ea. (Aminteşte-ţi, ea era reprezentată ca o fetiţă
de şapte ani.) Acesta este locul Meu. Dar, pentru că ea a insistat să fie în control, s-a prăbuşit
şi acum se simte din nou blocată.
Totuşi, tu nu trebuia să o salvezi. Nimeni din afară nu i-a venit în ajutor. Ea a ieşit
singură. De fapt, bărbatul care era cu ea în camionetă a fost cel care a deblocat uşa şi a
deschis geamul, astfel încât ea să nu inhaleze fum – El e cel care a făcut de fapt posibilă
salvarea ei.
Ce crezi tu că ar reprezenta asta? Pe Mine, desigur! Eu nu am lăsat-o singură. Chiar
când încearcă să vă îndepărteze pe tine şi pe familia ei, pe Mine nu Mă poate îndepărta. Eu nu
doar că sunt cu ea; Eu sunt în ea. Eu nu o las şi nu o părăsesc. Chiar dacă ea poate încearcă să
plece de lângă Mine, Eu nu o părăsesc. Şi visul arată că atunci când ea insistă să fie în control,
să-şi conducă propria viaţă, şi are un accident, Eu încă sunt chiar acolo cu ea. Chiar lângă ea.
Deci când ea e gata şi vrea să iasă, o ajut să scape. Eu întotdeauna creez o cale.“
EU: „Doamne, este minunat. Îţi mulţumesc! Poţi, Te rog, să explici ce e cu închiderea
electrică şi cu geamurile electrice? Tu le-ai deblocat pentru ea.“
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DUMNEZEU: „Este o imagine a «puterii» Duhului Meu cel Sfânt în viaţa ei. Imediat
ce ea este pregătită, îi ofer deja o cale de scăpare. Puterea Mea lucrează să deblocheze situaţia
în care se găseşte prinsă, şi eu am coborât în mod supranatural geamul astfel încât ea să poată
respira aerul proaspăt al Duhului Meu cel Sfânt. Acolo unde tu o vezi sufocându-se într-o
situaţie nefericită, Eu văd o oportunitate pentru salvarea şi răscumpărarea Mea. Acolo unde se
înmulţeşte păcatul, harul se înmulţeşte şi mai mult. Aminteşte-ţi, puterea Mea se face
desăvârşită în slăbiciune.
Ea s-a târât şi a deschis uşa şi chiar s-a salvat. A fost decizia ei, alegerea ei. Eu sunt
Cel care a răspuns la rugăciunile tale mişcându-i inima. Singurul mod în care asta
funcţionează este dacă este o lucrare din interior. Trebuie să vină din interior – din interiorul
situaţiei, din interiorul murdăriei, din interiorul inimii.
Eu sunt chiar acolo, în mijlocul situaţiei, cu ea, şi nu o abandonez. Ea este a Mea şi ştie
asta. Dragostea mea este un râu puternic care îi va curăţa picioarele. Bunătatea Mea o va
copleşi şi blândeţe Mea o va aduce la pocăinţă. Mila şi harul meu nu pot fi supraestimate. Sunt
hotărât să îi recâştig inima cu dragostea Mea.“
EU: „În vis, uşa s-a deschis în interior, aşa că ea a trebuit să se mute pe partea
pasagerului pentru ca uşa de pe partea şoferului să se deschidă suficient astfel încât ea să se
strecoare afară. De ce?“
DUMNEZEU: „Pentru că Eu eram Pasagerul de pe partea cealaltă, şi visul arăta că
pentru a ieşit şi a fi salvată din acea situaţie ea trebuie să se apropie de Mine. Ea trebuie să se
mute înapoi unde sunt Eu pentru a fi în poziţia să scape.“
EU: „Bine, asta are sens. Dar de ce se află ea într-o camionetă pick-up? Nu este genul ei
de maşină.“
DUMNEZEU: „Acel simbol arată că imediat ce ea face pasul către Mine vom continua
să «ridicăm» chiar de unde am lăsat totul. Ştiu că ai impresia că ea pierde timp, dar Eu trăiesc
în afara timpului. Eu răscumpăr timpul. Eu voi lua ce duşmanul a plănuit să fie rău şi îl voi
răsturna nu numai pentru binele ei, ci și pentru slava Mea. Ea nu va trebui să repete clasa cu
Mine! Ne vom revanşa pentru timpul pierdut şi voi avea grijă să reluăm exact de unde am
rămas şi să mergem înainte. Nu vom merge înapoi sau nu vom stagna, ci vom merge înainte.“
În esenţă, acest vis era pentru mine, într-un mod personal, interpretarea pentru Romani 8:28.
Am văzut cum Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele celor care Îl
iubesc pe El şi sunt chemaţi conform cu scopul Lui. Dacă nu este un final fericit, povestea Lui nu e
gata. Indiferent de situaţie, El oferă întotdeauna o cale de scăpare. Puterea Duhului Lui deblochează
uşile şi o eliberează pe prietena mea din locul în care se găsea blocată. Este o lucrare în interior, şi
imediat ce ea se apropie de Dumnezeu va continua cu El chiar de acolo de unde lăsaseră totul.
Amin!

Cheia dr. Virkler pentru vis
Visele revelează, dar nu condamnă. Scopul lor este să păstreze viaţa, nu să o distrugă
(vezi Iov 33:13-18).
COŞMARURILE: ÎNDURERARE SAU DIRECŢIONARE?
Următoarele patru vise vin de la unul dintre studenţii Universităţii noastre Christian
Leadership, care a urmat online cursul „Înţelepciune prin interpretarea viselor“. Karyn Pearson a
împărtăşit unele vedenii de noapte perturbatoare, alături de mesajele puternice pe care Dumnezeu i
le-a dat prin ele.
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STRÂNS LEGAT
VISUL UNU: „Mă plimbam pe undeva, când am remarcat în gura mea un fir care mă
irita și care a sfârşit prin a semăna mai degrabă cu o sfoară, şi am început să-l trag afară. Pe
când continuam să merg, am continuat să trag sfoara afară; dar părea că nu are capăt. Am ajuns
la capătul plimbării mele şi o persoană care părea că nu are faţă m-a întrebat dacă vreau să mă
ajute să ajung la capătul sforii. Am acceptat ajutorul. El a tras de sfoară şi a ieşit un obiect
miniatural din lut gri, care avea exact forma unui lup.
M-am uitat la cer şi am ştiut cumva că acolo erau oameni care se uitam în jos la această
scenă. Am întrebat un om dacă ştie ce ar putea să însemne asta. El a răspuns că probabil
reprezintă necredinţă. „Poate“, am spus, dar ştiam în inima mea că răspunsul nu se potrivea cu
ce spunea duhul meu. Aveam în inima mea senzaţia sau cunoştinţa că lupul reprezenta
medicamentele pe care le luam pentru relaxarea muşchilor şi că era periculos să continui să le
iau pentru o perioadă lungă de timp.“
CADRU: „La acel moment din viaţa mea reală sufeream de probleme musculare care
îmi produceau inflamaţie şi durere în tot trupul. Deveneam dependentă de medicamente pentru
relaxarea muşchilor ca o soluţie de rezolvare rapidă a problemei, deşi eram conştientă că există
şi alte tratamente fizice care ar fi adus uşurare.“
ACŢIUNE: „Plimbare şi tras de o sfoară“
EMOȚIE: „În vis atitudinea mea era aceea de a vrea cu adevărat să ştiu adevărul
despre situaţia mea.“
INTERPRETARE: „Acest vis a fost despre umblarea mea – fizică şi spirituală. Lupul
a reprezentat medicamentele pentru relaxarea muşchilor, care deveniseră un idol în inima mea.
Deveneam tot mai dependentă de ele pentru uşurarea durerii în loc să mă duc la Domnul.
Sforile vorbeau despre a avea restricţii, ceea ce însemna că acest idol urma să mă coste ceva.
Omul fără faţă care m-a ajutat să trag sfoara din gură L-a reprezentat pe Duhul Sfânt,
deoarece El este Ajutorul. Omenii din cer care mi-au oferit sprijin şi sfat erau marele nor de
martori din Evrei 12:1. „Necredinţa“ de care vorbeau ei era negarea în care se afla inima mea.
Evrei 3:8 şi 3:15 ne spun să nu ne împietrim inimile când Îl auzim pe Dumnezeu vorbind.
Eu mi-am împietrit inma când am făcut alegerea conştientă de a ignora visul la trezire,
deşi ştiam că acest vis era de la Dumnezeu. M-am justificat faţă de mine însămi spunînd că
eram prea ocupată ca să mă îngrijorez de asta la acel moment. Ca rezultat, în noaptea următoare
am avut un coşmar.“

Cheia dr. Virkler pentru vis
Visele care se repetă apar pentru că nu am auzit şi nu am acţionat pe baza mesajului din
vis când ne-a vorbit prima dată.
CÂND NEASCULTAREA ADUCE UN COȘMAR
VISUL DOI: „Eram în casa unei femei şi încercam să încuiem uşa din spate. Apoi am
început să mergem prin sufragerie către uşa din faţă. Am stat în faţa uşii deschise din faţă şi,
înainte ca femeia să se poată întoarce, am văzut ceva umblând pe sub pământ, într-un ritm
extrem de rapid. A apărut un bărbat şi a început să mă sugrume. S-a întâmpat atât de repede,
încât nu am putut striga după ajutor. M-am trezit îngrozită!“
INTERPRETARE: „Acest coşmar a fost un rezultat clar al neascultării de vocea lui
Dumnezeu din primul vis (vezi Iov 33:14-18). Acum aveam o uşă deschisă în viaţa mea, care i-a
dat vrăjmaşului acces la sufletul meu.
S
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tring Disce Brings a Nightmare
M-am pocăit de faptul că am ignorat vocea lui Dumnezeu din visele mele şi am primit
iertarea şi călăuzirea Lui.“
LEI ȘI TIGRI ȘI URȘI, VAI DE MINE!
VIS: „Conduceam maşina în care se afla şi soţul meu, Doug. Urcam pe un munte care
devenise prea abrupt pentru a continua să mergem cu maşina. De aceea am ieşit din maşină şi
am început să o împingem. De nicăieri a apărut un urs şi a început să fugă după noi.
Soţul meu alerga în faţa mea, aşa că am sărit în spatele lui. Puteam să simt gheara
ursului mânios atingându-mi foarte uşor umărul. Atunci m-am trezit.“
CADRU: „În viaţa reală era o perioadă foarte aglomerată pentru mine.“
ACȚIUNE ŞI EMOŢIE: „Eram frustrată că trebuia să împing maşina pentru că mă
grăbeam să ajung undeva.“
INTERPRETARE: „Domnul mi-a arătat prin acest vis că eram frustrată şi că îl
învinovăţeam pentru asta pe soţul meu. Mesajul din vis a fost: „Dă-te jos din spatele lui şi nu te
mai purta ca un urs!“

Cheia dr. Virkler pentru vis
Coşmanurile sunt adesea strigătul unei inimi nevindecate care îţi cere să foloseşti
slujirea prin rugăciune de vindecare interioară şi eliberare în zonele din tine în care ai nevoie.
s and Tigers and Bears, Oh My!
ÎNFRUNTÂND FRICA
VIS ÎNAINTE DE SLUJIRE: „Am avut un vis înspăimântător care a tot apărut mai
bine de treizeci de ani. Visul era întotdeauna despre mine alergând şi ascunzându-mă de un
bărbat. Uneori era altcineva care alerga şi încerca să se ascundă; oricum, până când mă trezeam
persoana care alerga se transforma în mine.“
CADRU: „Visul s-a schimbat pentru mine după ce am primit rugăciune în viaţa reală în
timpul unei întâlniri de trezire de la biserica mea. Domnul m-a slujit cu putere şi când am
plecat de la biserică am ştiut că fusesem eliberată de un duh, dar nu ştiam de care – până la
visul meu din acea noapte.“
VIS DUPĂ SLUJIRE: „A început la fel, cu cineva care alerga după mine; de această
dată m-am întors să-l înfrunt şi am arătat cu degetul spre el, spunând: «Nu! Te cert în Numele
lui Isus.» Nu am mai avut acel vis de atunci!“
ACŢIUNE: Alergare
EMOŢIE: Teamă intensă
INTERPRETARE: „Visul a revelat strigătul inimii mele. Eu am crescut într-o familie
de alcoolici, cu multă ceartă şi violenţă. Tatăl meu o bătea pe mama în timp ce ţipa la ea.
Domnul mi-a arătat că atunci când începeau bătăile alergam să mă ascund ca să scap de el.
Această perioadă traumatizantă a deschis uşa în viaţa mea pentru duhul de teamă, care adesea
apărea în acest coşmar. Dar după ce Domnul m-a eliberat de frică visele au încetat de tot!“
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PĂIANJENI ŞI ALTE ASEMENEA
Îmi place visul de eliberare al lui Karyn, ca şi următorul, de la alt student CLU, Kathy
Keicher. Ambele ilustrează în mod minunat modul în care visele noastre ne cheamă să dăm piept cu
fricile noastre şi să înţelegem că, avându-L pe Isus de partea noastră, nu e nimic de care să ne fie
frică.
Aceste vise „urâte“ ne duc la părţile nevindecate din conştiinţa noastră pe care avem nevoie
să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să le atingă. În sensul în care ne aduc în prezenţa Domnului. Ele sunt de
fapt „bune“. Şi odată ce-L invităm pe Dumnezeu în acele locuri deteriorate suntem gata să
înfruntăm teama sau ispita pe care le avem pe cap, uneori înţelegând că la urma urmei nu era nimic
pe care să fim supăraţi. Visul lui Kathy este un exemplu foarte bun pentru asta.
VIS: „Un păianjen a ajuns pe perna mea şi era gata să urce pe faţa mea. Mi-am întors
repede capul şi m-am trezit înspăimântată. Am vrut să aprind lumina să văd dacă a dispărut. În
loc de asta, am decis să-mi înfrunt teama întorcând capul înapoi, dar dispăruse.“
INTERPRETARE: „Chiar acum în viaţa mea sunt lucruri care mă deranjează şi unele
dintre ele chiar mă sperie. Cred că în această dimineaţă am întors spatele acestei depresii şi că
urmează să mă ridic emoţional.
Visul mi-a confirmat că într-adevăr aveam un răspuns şi că mi-am înfruntat fricile şi voi
continua să o fac.

Cheia dr. Virkler’s Dream Key
Animalele reprezintă adesea emoţiile noastre. Întreabă „Ce emoţie poate reprezenta
acest animal pentru mine?“ Asta va depinde de locaţia ta geografică, de experienţele tale
personale, de cunoştinţele tale din Biblie şi de propria ta cultură. De exemplu, un taur poate
reprezenta mânie (un taur furios); o vulpe, şiretenie; un porumbel, pacea; un vultur, libertatea;
un şarpe, perfidia; un leu, regalitatea ş.a.
CURIOZITATEA A OMORÂT PISICA
Animalele pot reprezenta diverse lucruri în visele noastre, aşa cum s-a demonstrat în
povestirile de mai sus. Un mod posibil de a le interpreta este văzându-le ca reprezentative pentru o
emoţie din noi. Indiferent care este caracteristica dominantă a unui animal, aceasta poate fi partea
din noi căreia îi vorbeşte animalul. Un exemplu al acestui principiu poate fi văzut în următorul vis
pe care l-a avut mama mea, Patti.
CADRU: „Eram supărată când m-am dus la culcare. Nu îmi amintesc de ce, dar cineva
greşise faţă de mine. Aveam dreptul să fiu mânioasă şi eram!“
VIS: „Am deschis uşa casei mele şi chiar acolo afară era un taur. El îmi scosese cumva
ochelarii, apoi a călcat pe ei şi i-a zdrobit.“
ÎNTREBĂRI:
■ „Ce emoţie reprezintă pentru mine un taur? Ce adjectiv aş folosi în mod normal pentru
a descrie un taur? Răspuns: «un taur furios» - deci un taur pentru mine înseamnă furie.“
■ „Care este acţiunea principală din vis? Răspuns: Scoaterea ochelarilor mei şi zdrobirea
lor.“
INTERPRETARE: „Când am deschis uşa pentru mânie, mi-am pierdut abilitatea de a
vedea lucrurile clar.“
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EXCURSIE LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ
Un mod amuzant prin care Dumnezeu mi-a confirmat că ar trebui să fac ce simţeam în
legătură cu o situaţie din viaţa reală a fost atunci când am visat o grădină zoologică. În visul meu,
toată lumea avea planuri să meargă în altă parte, dar eu vroiam să merg la zoo în loc de altceva şi
m-am dus singură.
Imediat ce ceilalţi au aflat, au vrut şi ei să meargă, şi până la urmă a fost excelent! Am avut
cu toţii un timp bun împreună.
Evident, o grădină zoologică este plină de animale. În acest vis, animalele simbolizau
emoţiile mele, deci îmi urmam, în drumul meu, sentimentele.
De fapt, acest mesaj mi-a fost dat de două ori: prin faptul că m-am dus la animale, la zoo, şi,
chiar mai literal, pur şi simplu prin faptul că am făcut ce am vrut să fac.
În vis am acţionat pe baza a ceea ce am simţit, fără să ţin cont de opiniile celorlalţi, şi asta sa dovedit a fi cel mai bine. Această imagine m-a încurajat să merg înainte cu încredere în ceea ce
mă simţeam călăuzită să fac în viaţa reală, ştiind că erau decizia şi direcţia corectă.
DACĂ ANIMALELE REPREZINTĂ EMOŢII...
Ce ar reprezenta un veterinar? După ce am avut o zi intensă într-un parc de distracţii, Leo şi
cu mine ne-am uitat la un film cu un dresor vârstnic de cai. În acea noapte l-am visat pe acel actor
şi el era veterinat. În visul meu mergeam la el să-mi ofere sfat şi consiliere – nu pentru un animal de
companie, ci pentru mine însămi.
Din moment ce ştim că animalele din vise pot reprezenta emoţii şi pentru că emoţiile mele
erau peste tot, asta era foarte logic. M-am trezit înţelegând că am nevoie să petrec timp în prezenţa
Minunatului Sfătuitor şi să mă ocup de emoţiile rebele din ziua precendentă.
DE CE VISĂM LUCRURI DIN VIEȚILE NOASTRE
Visul anterior mai ilustrează un alt principiu important. Adesea noi visăm aceleaşi lucruri –
actori din filme, locaţii specifice, anumiţi oameni, alimente sau activităţi – care tocmai s-au
întâmplat sau au făcut parte din viaţa noastră reală în cursul acelei zile. Din această cauză, putem fi
tentaţi să ne gândim că visele sunt chiar despre acele lucruri, că inimile noastre doar lucrează la
evenimentele din ziua respectivă şi minţile noastre procesează treburile neterminate. Aceasta este o
presupunere rezonabilă, dar există o explicaţie mai bună, pe care o vom explora în cele ce urmează.
TABU
În afară de faptul că joacă Pictionary noaptea în visele noastre, Dumnezeu este şi un mare
fan al jocurilor Tabu şi Parolă. Pentru ambele ideea este că ai un cuvânt pe care vrei ca partenerul
de echipă să-l ghicească, dar trebuie să gândeşti strategic, cu un număr limitat de cuvinte pe care ai
voie să le foloseşti drept chei.
De exemplu, să spunem că tu şi cu mine suntem împreună la cină şi jucăm Tabu. Sintagma
pe care eu trebuie să te fac pe tine să o spui este „Insulele Hawaii“. Sunt mai multe moduri în care
pot face asta: aş putea încerca să descriu climatul de acolo, sau poate bucătăria locală. Aş putea
încerca să îți dau coordonate geografice, sperând că vei ghici locaţia corectă. Acesta sunt câteva
moduri în care nu e bine să o faci.
Pentru a câştiga trebuie să jucăm strategic, ceea ce înseamnă că tot ce trebuie să fac este să
mă refer la conversaţia pe care am avut-o la cină. Pot să spun pur şi simplu: „Este acolo unde ai
spus că vrei să mergi în vacanţa următoare“ şi tu vei şti exact despre ce vorbesc, pentru că tocmai
am discutat despre asta înainte să jucăm jocul.
Şi la fel este cu visele. Dumnezeu vrea să folosească simboluri care sunt proaspete în mintea
noastră, referindu-Se adesea la lucruri care s-au întâmplat chiar înainte să adormim. Nu că aş fi vrut
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eu să discut despre planurile tale de vacanţă în mijlocul jocului nostru. Vroiam să te aduc unde
eram eu, ca să câştigăm punctul.
Dumnezeu foloseşte aceeaşi metodologie. El nu vorbeşte neapărat despre locurile sau
oamenii pe care i-am văzut în acea zi, cât foloseşte pur şi simplu un simbol care ne este imediat
familiar. Am văzut acest principiu la actorul din film care lucra cu animale şi la veterinarul din
visul meu. Vedenia de noapte nu era de fapt despre actor; el era doar un simbol din decorul zilei
mele de care era uşor să-mi aduc aminte şi să-l identific. Să ne mai uităm la un exemplu pentru a
arăta cum funcţionează.
O ZI LA DEALER
Îmi amintesc de o soră în Hristos care, mai mult decât oricare dintre ceilalţi studenţi ai mei
de la Şcoala Biblică, avea mari dificultăți să se conecteze la Dumnezeu.
A fost aşa o provocare pentru ea să înveţe să audă vocea Domnului, să se liniştească în
prezenţa Lui şi să creadă în dragostea Lui şi să o primească.
Toate „lucrurile bune“ veneau greu pentru ea, în toate sensurile.
Inima mea a bătut pentru ea. M-am rugat cu ea şi pentru ea şi am continuat să o încurajez să
se conecteze cu Isus. Duhul Sfânt este Sfătuitorul ei Minunat şi ştiam că El e Singurul care ar putea
să o mângâie cu adevărat şi să slujească profund locurilor zdrobite din sufletul ei.
Numai o revelaţie supranaturală a inimii Tatălui pentru ea ar putea să o elibereze şi să-i
aducă bucuria de nedescris şi pacea inexplicabilă care erau categoric dreptul ei din naştere, în
calitate de copil al lui Dumnezeu. Dar făceam destul? Funcţiona? Acesta era cadrul general al
visului.
Cadrul specific al acelei zile era că soţul meu şi cu mine ne petreceam pur şi simplu seara la
un dealer de maşini, căutând un vehicul nou şi vorbind cu vânzătorul despre opţiunile pe care le
aveam. În acea noapte am visat că eram la un dealer de maşini. Acolo era un client care avea nevoie
de un vânzător, dar nu găsea niciunul. Mi-am amintit că vărul meu era vânzător acolo şi că aveam
numărul lui de mobil, aşa că i-am scris un mesaj şi le-am putut face legătura.
Ei bine, în viaţa reală chiar am un văr care era vânzător la un dealer de maşini. Şi, aşa cum
am spus, la un dealer de maşini eram eu cu Leo chiar puţin mai devreme în acea zi. Este visul
despre vărul meu? Este despre noua noastră maşină? S-a dovedit că nu era despre niciuna din
acestea. Acestea erau doar simboluri din „conversaţia de la cină“, imediat înainte de jocul Tabu, şi
întreaga vedenie de noapte a sfârşit prin a fi şi ea puţin profetică.
Ştim că în primul rând trebuie să ne uităm la acţiunea visului, care în acest caz era
conectarea, de către mine, a cuiva care avea o nevoie, cu cineva care să-l ajute şi care era invizibil.
La început emoţia din vis era grija, dar ea s-a transformat în emoţii de uşurare provocate de faptul
că eram de fapt rudă cu persoana de care era nevoie şi de recunoştinţă pentru că, deşi nevăzută, noi
putem totuşi sta de vorbă cu ea şi primi ajutorul ei.
MINUNEA
Cred că vezi unde vreau să ajung cu asta, dar e chiar mai bine.
Visul era despre cineva care avea nevoie de un ajutor pe care eu nu-l puteam oferi – dar
cunoşteam persoana care putea. La trezirea din acest vis am mers la muncă şi am găsit un email de
la aceeaşi femeie care avea foarte multă nevoie de ajutor şi despre care mă întrebam cât de mult
sprijin îi ofeream în realitate. Mesajul ei către mine avea acum un ton diferit de orice alt mesaj pe
care mi l-a trimis vreodată. Ea era încântată peste măsură de ceva ce tocmai făcuse Dumnezeu şi
îmi scria ca să împărtăşească lauda.
Ea a vrut să mă informeze că tocmai primise un cuvânt profetic puternic pentru un copil
bolnav căruia îi slujea. Ea L-a văzut pe Isus cu copilul şi L-a privit atingându-l şi vindecându-l.
Ea s-a pus de acord cu vedenia şi s-a rugat în conformitate cu ea, declarând că viaţa lui Isus
era în copilaş, şi a consemnat ora.
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În următoarea zi părinţii copilului i-au spus că la aceeaşi oră când ea era cu Isus şi cu
copilul în duhul, în rugăciune, a fost exact momentul când starea copilului a început să se
îmbunătăţească simțitior.
Dumnezeu S-a arătat cu putere şi a lucrat, iar studenta mea era copleşită de bucurie văzând
că li s-a răspuns imediat rugăciunilor ei şi că se simţea atât de conectată cu Domnul. Ea a fost
entuziasmată că a auzit ceva din Cer, că L-a văzut pe Isus şi că a fost co-lucrătoare cu El în a ajuta
într-adevăr pe cineva. Ea nu avea ce-i trebuia, dar Îl cunoştea pe Cel care avea.
Şi eu eram la fel de încântată pentru ea! Eram entuziasmată, uşurată şi recunoscătoare –
aceleaşi emoţii pe care le-am avut în vis – pentru că şi eu am avut privilegiul de a o ajuta să se
conecteze cu Tatăl nostru Ceresc prin cursul „Comuniune cu Dumnezeu“, încurajând-o să
persevereze în vedeniile ei şi să nu se lase. Totul s-a întâmplat exact ca în visul meu: ştiam că nu
aveam ce-i trebuia ei, dar din fericire eram conectată cu Cel care avea.
CÂND SEXUL NU ESTE DE FAPT SEX
Un domeniu care le aduce în mod special tulburare creştinilor este cel al viselor sexuale. Ei
vor să ştie de ce au vise atât de „păcătoase“. Cele care sunt romantice prin natura lor sunt bune, dar
sunt şi vise în care oamenii se văd pe ei înşişi având relaţii cu altcineva decât soţul/soţia lor. Alteori
pot să nu se vadă pe ei înşişi, dar ştiu că ei sunt în vis. Ei nu-şi petrec ziua gândindu-se la sex sau
având astfel de fantezIi, deci de ce ar avea astfel de vise erotice noaptea? Ele îi fac să simtă că nu
sunt curaţi înaintea lui Dumnezeu.

Cheia dr. Virkler’s pentru vis
POSIBILELE RĂDĂCINI ALE UNUI VIS SEXUAL
Prima cauză posibilă: permit şi întreţin păcatul în viaţa mea.
Dacă citesc sau vizionez materiale pornografice sau fantazez în alt mod în legătură cu
sexul ilicit, atunci visul vine dintr-o inimă pervertită şi arată păcatul din viaţa mea, de care
trebuie să mă pocăiesc. Cred că toţi suntem de acord că visele pot reflecta răul din interior şi ne
cheamă la pocăinţă. Aşa că bine, mă pocăiesc şi încetez să mai păcătuiesc!
Un subiect legat de acesta despre care am fost întrebată este acela al aşa-ziselor vise
incubus şi succubus. De-a lungul istoriei bisericii avem consemnări despre demoni care au
molestat sexual şi femei şi bărbaţi în visele lor.
Incubus – un demon în formă masculină care stă pe cei care visează, mai ales femei,
pentru a avea relaţii sexuale cu ele. Sf. Augustin a abordat acest subiect când a afirmat că „Au
fost prea multe atacuri din partea incubi-lor pentru a-i nega“.31
Succubus – un demon în formă feminină care apare în vise, căutând să seducă bărbaţi
prin relaţii sexuale.
Sfatul mei pentru cei care au experimentat astfel de vise este să le ia ca pe o avertizare
că protecţiile lor spirituale au fost încălcate. Pornografia, folosirea drogurilor, imoralitatea,
filmele sau jocurile video sadomasochiste şi abuzul sunt printre axtivităţile care ar putea să te
lase deschis spre astfel de atacuri satanice. Cere-I Duhului Sfânt să-ţi reveleze domeniul unde ai
permis ca scuturile tale să fie slăbite, apoi pocăieşte-te, încetează să păcătuieşti şi cere-I să
reconstruiască zidurile. Când continui să creşti în sfinţenie şi în relaţia cu Dumnezeu, astfel de
atacuri se vor micşora şi vor dispărea.
A doua cauză posibilă: Ritmul sexual normal din trupurile noastre.
Uneori nevoile noastre trupeşti ne apar în vise. Dacă ai un vis în care ai nevoie să te duci
la toaletă, poate fi simbolic: te simţi sub presiune într-un fel sau ai nevoie să eliberezi deşeuri
inutile din viaţa ta (de exemplu, neiertare, îngrijorare). Uneori, totuşi, poate fi un vis în aceeaşi
măsură literal şi simbolic, deci poţi să te trezeşti şi să spui „Doamne! De fapt chiar am nevoie să
mă duc acum la baie!“
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La fel, un vis sexual ar putea fi o chemare naturală a trupului tău. Dumnezeu a pus
ritmuri sexuale în trupurile noastre (şi ale bărbaţilor, şi ale femeilor) şi sunt anumite momente
dintr-o săptămână sau lună când experimentăm nevoi sexuale mai puternice. Deci, dacă este
tensiune sexuală în trupul tău, asta poate să-ţi apară în vis. Nu consider că este ceva rău, pentru
că nu sunt eu cea care a conceput ritmurile sexuale – sau orice alte tipuri de ritm – în trupul
meu. Dumnezeu a făcut asta! De aceea nu cred că este un vis urât. Este doar un vis care arată
starea trupului meu.
A treia, şi cred că cea mai importantă şi mai frecventă cauză a visului sexual: este
simbolic, la fel ca cele mai multe dintre vise.
Actul sexual este un simbol al uniunii, deci întreabă: „În ce fel are lor în mine o uniune
sau o alăturare?“
Eu am în mine o natură puternic dependentă de muncă. Pur şi simplu ador să muncesc.
Şi când îmi luam vacanţe descopeream că nu-mi puteam lua mai mult de una sau două zile fără
să mă simt vinovată, ca şi cum ar fi trebuit să muncesc. Dacă vreodată în viaţa mea ajung întrun punct în care îmi iau vacanţă o săptămână fără să mă simt vinovată, asta ar însemna că două
părţi din mine aflate în conflict şi-au rezolvat divergenţele – partea care vrea să se distreze şi
partea dependentă de muncă din mine.
Un vis care să simbolizeze o asemenea maturizare spirituală care are loc în mine poate
să presupună imagini cu mine având o relaţie sexuală, din moment ce aceasta este o imagine
despre alăturare şi împreunare. Şi, pentru că sunt dependent de muncă, probabil aş avea raport
sexual cu o femeie care nu este dependentă de muncă, o femeie care se poate distra uşor.
Asta mi-ar arăta în mod simbolic că două părţi ale personalităţii mele au venit împreună
şi s-au unit.
Oamenii m-au întrebat: „De ce ar folosi Dumnezeu o imagine urâtă (de exemplu,
adulterul), pentru a comunica un adevăr spiritual?“
Răspunsul meu este: „Este o imagine urâtă doar dacă presupui că este mai degrabă
literală decât simbolică“. Şi Dumnezeu ne-a arătat clar în Biblie că visele trebuie văzute
simbolic. De aceea nu este o imagine urâtă.
Deci, cum îmi protejez viaţa din vis?
În primul rând, te rogi pentru acoperirea cu sângele lui Hristos a ta şi a camerei. Legi
toate atacurile vrăjmaşului şi îi porunceşti să plece. Sugerez să ne concentrăm asupra lui Isus
când adormim. Eu pur şi simplu repet numele „Isus“ şi respir uşor când sunt pe cale să adorm.
Din moment ce rămânerea în Hristos trebuie să fie preocuparea mea în timpul zilei, de ce nu ar
fi preocuparea mea şi când adorm?
Desigur, dacă eşti conştient de păcat nemărturisit în viaţa ta, cere sângele lui Isus care
curăţeşte, să te spele, şi îmbracă haina neprihănirii Lui. Asta îți va da o viaţă din vis pozitivă şi
protejată. Şi dacă te trezeşti şi eşti sub atac spiritual cheamă numele lui Isus să te protejeze şi să
te apere. Leagă şi alungă orice atac demonic în numele Domnului Isus Hristos.
TEROARE CEREASCĂ?
Vrem să reamintim, totuşi, că simplul fapt că un vis aduce spaimă nu înseamnă că nu este de
la Dumnezeu. Când Dumnezeu a încheiat legământul cu Avram, Biblia spune că atunci când
patriarhul a căzut într-un somn adânc „o spaimă şi un mare întuneric au căzut peste el“, de
asemenea (Geneza 15:12). La fel, când Iacob s-a trezit din visul despre scara către cer, şi el a fost
speriat (vezi Geneza 28:17). E clar că aceste întâlniri din vise, aşa înfricoşătoare cum au fost, erau
categoric de la Dumnezeu.
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Cheia dr. Virkler pentru vis
Visele sunt mesageri de încredere. Ele revelează starea inimii cuiva şi vocea lui
Dumnezeu din inima cuiva (vezi Daniel 2:30; Fapte 2:17). Ele pot, din când în când, să
reveleze atacurile directe ale lui Satan şi ale demonilor asupra inimii (Iov 4:12-21 poate fi un
exemplu de demon care rosteşte o acuzaţie ce duce la deznădejde şi moarte. Este singurul
exemplu din Biblie în care un demon vorbeşte printr-un vis.) În propria mea viaţă, am avut un
singur vis pe care Domnul mi-a spus să-l ignor, pentru că era satanic. De aceea, pe baza
dovezilor biblice şi din experienţa mea personală, nu atribui multe vise lui Satan şi demonilor.
ZILELE SFINTE ADUC NOPŢI SFINTE
Cu siguranţă nu-i dau celui rău credit pentru visele mele pentru că nu îi dau niciun loc în
viaţa mea reală. Nu-mi amintesc să fi avut vreodată un vis pe care l-aş putea considera demonic.
Dar voi spune că, dacă eşti implicat în mod obişnuit în comportament păcătos sau încalci Filipeni
4:8 – de exemplu, te uiţi la materiale pornografice sau la filme de groază – nu va fi o surpriză dacă
vei sfârşi prin a avea vise urâte.
Deoarece cred că noi toţi trăim cât de corect ştim să trăim şi urmărim sfinţenia duhului,
sufletului şi trupului, înseamnă că nu e loc pentru Satan să câştige vreun prilej şi nu e niciun mod
prin care el ne poate influenţa viaţa din vis. Noi toţi suntem acoperiţi cu sângele lui Isus, îmbrăcaţi
în armătura lui Dumnezeu şi unşi de Duhul Sfânt. Ca şi Isus, putem spune că vrăjmaşul nu are
nimic în noi şi de aceea nu are pretenţii asupra noastră sau putere asupra noastră (vezi Ioan 14:30).
Noi suntem protejaţi şi ascunşi cu Hristos în Dumnezeu (vezi Coloseni 3:3). Cum ar putea
un heruvim să ajungă acolo înăuntru? Mai ales dacă ne pocăim de orice păcat şi ne rugăm peste
toate aspectele negative înainte să mergem la culcare. Pentru că Îi dedicăm nopţile noastre
Domnului şi Îi cerem să ne conecteze cu Duhul Lui în visele noastre, putem avea încredere că El ne
aude şi că avem deja ce I-am cerut (vezi 1 Ioan 5:14-15).
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Capitolul 11
SOMN ÎNFRICOŞĂTOR: DARTH, VADER, DRAGONI
ŞI VISELE PE CARE LE VISEAZĂ COPIII
„Isus a spus: «Lăsaţi copiii să vină la Mine! Nu-i opriţi! Căci Împărăţia Cerurilor este a
celor ca ei.»“
–

Matei 19:14

Noi am învăţat că visele noastre din timpul noţii au mare legătură cu emoţiile pe care le
experimentăm în timpul zilei. Fie că le exprimăm activ, fie că le reprimăm inconştient, emoţiile
noastre reale ies la lumină prin mesajele pe care inima noastră ni le comunică noaptea.
Şi la fel este în cazul copiilor.
PREA MULTE COŞMARURI
Un motiv pentru care copii au vise atât de intense noaptea este acela că au emoţii atât de
intense în timpul zilei. Cine nu a văzut un copil de patru ani trecând în numai câteva momente de la
agonia celei mai amare dezamăgiri la înălţimile bucuriei şi încântării? Dacă există un lucru pe care
copiii îl fac extrem de bine este să-şi exprime emoţiile.
Bună, rea, urâtă – ei ştiu cum să se conecteze cu emoţiile lor şi nu se obosesc să încerce săşi reprime felul în care se simt.
Asta până când noi, adulţii „maturi“, intrăm în scenă. De câte ori nu am surprins un părinte
alungând lacrimile copilului lor şi spunând: „Dacă nu te opreşti acum din plâns, o să te fac să ai
într-adevăr de ce plânge!“ Sau ce spuneţi despre fricile „iraţionale“ pe care le au cei mici, şi care
pot fi atât de uşor înţelese greşit sau trivializate: „A fost doar un film; nu ai de ce să te temi“ sau
„Eşti prea mare să-ţi fie frică de întuneric“.
Din fericire, cei mai mulţi dintre noi nu suntem atât de insensibili în modul în care ne
raportăm la copii. Trebuie să fim conştienţi de cât de delicate sunt inimile lor. Duhurile lor sunt
impresionabile şi ceea ce absorb ei în primii ani le modelează percepţiile pentru tot restul vieţii.
Studiile au arătat că ceea ce primeşte un copil până la vârsta de şapte ani îl defineşte la
propriu în moduri în care nu o va mai face altceva de mai târziu.
De aceea este atât de important să veghem asupra perioadei speciale când ei sunt mici. Asta
presupune să le onorăm duhurile, inimile şi emoţiile. În loc să le tratăm umilitor fricile şi să le
minimalizăm îngrijorările, trebuie să-i ascultăm şi să-i respectăm. Emoţiile – bune sau rele, corecte
sau „greşite“ – trebuie recunoscute. Nu trecem cu vederea accesele de furie determinate de
temperament, dar în acelaşi timp înţelegem că există un motiv de bază pentru acţiunile lor şi aceluia
trebuie să ne adresăm noi.
CUM AJUTĂ VISELE
Aici intervin visele. Dacă unui copil nu i s-a permis să se exprime adecvat în timpul zilei –
de exemplu, să-şi arate deschis frica sau tristeţea – asta va duce la amplificarea şi exagerarea
aceloraşi emoţii în vedeniile lor de noapte.
De aceea trebuie să creăm un spaţiu sigur pentru copii, să-şi împărtăşească inimile şi să-şi
exprime şi să-şi mărturisească Domnului toate emoţiile negative.
Noaptea, înainte de culcare, putem să ne ajutăm copiii să rememoreze ziua respectivă din
punct de vedere energetic şi emoţional, să proceseze urcuşurile şi coborâşurile şi să-şi pregătească
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minţile şi inimile pentru odihnă. Să-şi amintească evenimentele acelei zile, să-I mulţumescă lui
Dumnezeu pentru lucrurile bune şi să le permitem să împărtăşească situaţiile rele care i-au supărat.
Încurajează-i să vorbească despre orice lucru care i-a întristat sau mâniat sau speriat – fie că
a fost o scenă de la televizor sau ceva ce le-a fost spus sau a fost spus despre ei. Apoi învaţă-i cum
să-L vadă pe Isus ca fiind prezent cu ei în momentele înfricoşătoare: Ce făcea El? Ce spunea El?
Odată ce primesc perspectiva lui Dumnezeu, ei vor putea să înlocuiască prin rugăciune tristeţea lor
cu zâmbetele Lui şi fricile lor cu amuzamentul Lui.
INTRÂND ÎN BUCURIA ŞI PACEA LUI DUMNEZEU
O altă deprindere utilă pentru a procesa cu succes negativismul şi a atinge echilibrul
emoţional este predată de asistenta medicală pensionară Sherrie Rice Smith în excelenta sa carte
Tehnici de eliberare emoţională (EFT) pentru creştini. Ea scrie:
Tehnicile de eliberare emoţională reprezintă o tehnică psihologică creată de Dumnezeu prin
care, presând uşor prin presopunctură nişte puncte de pe faţă şi din partea de sus a trupului, se pot
elibera, prin sistemul neurologic, stresul emoţional al zilei şi evenimentele şi amintirile pe termen
lung. Sute de proiecte de cercetare ale universităţilor arată de ce funcţionează atât de bine EFT în
eliberarea diferitelor traume, inclusiv a sindromului post-traumatic, a anxietăţii, a fricilor şi a
depresiei.32
Eu folosesc presarea EFT şi am avut privilegiul de a le învăţa şi pe nepoatele mele. Am
văzut că acest instrument este uşor de învăţat, distractiv de pus în practică şi eficient în a produse
rapid sănătate şi schimbări pozitive în stările noastre emoţionale.
În ceea ce priveşte metodele pe care le folosim, vrem să-i învăţăm pe copiii noştri că, aşa
cum a făcut David în Psalmi, ei Îi pot spune lui Isus totul despre emoţiile lor negative. El vrea să
audă despre ele şi să le vindece.
Dar El poate face asta numai dacă ei I-o permit, împărtăşindu-I cum se simt cu adevărat.
Aşa cum evreii îşi treceau în revistă zilele înainte de a merge la culcare, vrem să-i facem pe
copiii noştri să deprindă acest obicei încă de când sunt foarte mici.
Odată ce emoţiile negative Îi sunt date Domnului înainte să meargă la culcare, ei nu vor mai
avea nevoie să ţipe după atenţie din cauza terorii din timpul nopţii.
În cele din urmă, asta îi ajută să înţeleagă că emoţiile au la bază o dimensiune. Dragostea
este masivă. Teama este uriaşă. Şi când iei aceste emoţii mari şi le pui în nişte oameni mici, ei vor
da pe dinafară cu uşurinţă. Nu există tristeţe „mărimea copiilor“. Ei o experimentează la fel de pe
deplin ca adulţii, ei pot fi uşor copleşiţi de ea. Dacă nu sunt recunoscute în timpul zilei, aceste
emoţii, din nefericire, îşi vor cere dreptul noaptea.
SĂ INTERPRETĂM VEDENIILE DE NOAPTE ALE COPIILOR
La fel ca în cazul tuturor viselor, trebuie să începem prin a privi cadrul: ce se întâmpla în
viaţa lor reală înainte să aibă visul sau coşmarul? La ce fel de filme se uitau? Ce fel de jocuri jucau?
Cine i-a influenţat pe ei şi gândurile şi emoţiile lor în timpul zilei? S-au simţit ei agresaţi la şcoală?
S-au luptat să înveţe un anumit subiect? Au fost stânjeniţi de un recital muzical? Vreunul din aceste
lucruri sau toate pot să continue şi inima lor va comunica aceste mesaje în imagini, adesea mult mai
clar decât ar putea ei să spună în cuvinte sau să descrie conştient.
La fel ca în cazul propriilor noastre vise, vrem să izolăm emoţiile şi acţiunile principale din
visele copiilor noştri. Trebuie să înţelegem, totuşi, că ei adesea nu au încă vocabularul adecvat
pentru a descrie exact nuanţele emoţiilor complexe. Cei mai mulţi copii de trei ani nu au cuvinte
precum insecuritate, inferioritate, anticipare sau mulţumire în repertoriul lor verbal, deci poate fi
dificil pentru ei să explice exact cum s-au simţit în vis. Ei poate sunt în stare doar să spună că s-au
simţit „scârbos“ şi este bine aşa. Ei au nevoie să știe că este în regulă să se simtă astfel: trebuie doar
să-L invite pe Isus în acele locuri urâte.
Noi vrem întotdeauna să avem răbdare şi să nu dispreţuim niciodată emoţiile copiilor. Nu
tratăm emoţiile pe care ei le experimentează în timpul zilei ca fiind neserioase şi nu vrem să facem
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asta nici cu emoţiile pe care ei le experimentează noaptea. Doar pentru că ceva nu este „real“ nu
înseamnă că nu este real pentru ei. Este realitatea lor curentă şi noi trebuie să înţelegem acele
emoţii pentru a-i ajuta să ajungă la o realitate mai luminoasă şi mai adevărată a păcii şi prezenţei lui
Dumnezeu cu ei.
SOMN LINIŞTIT 101
Aşa cum am spus, coşmarile sunt adesea plânsetul unei inimi nevindecate, deci vrem să fim
siguri că-i conducem pe cei mici la o relaţie personală cu Isus Hristos încă de la o vârstă fragedă. El
este Cel care aduce vindecarea şi restaurarea finală.
Ca părinte, bunic sau persoană care are grijă de cineva, noi putem şi să ne exercităm
autoritatea spirituală în Hristos şi să legăm duhurile necurate care caută să-i perturbe pe copiii pe
care îi iubim.
Ungerea cu ulei a camerei lor, muzica melodioasă de închinare când se duc la culcare,
citirea împreună a unor poveşti din Biblie şi primirea prezenţei Duhului Sfânt în dormitor sunt, de
asemenea, de natură să schimbe atmosfera. Când îi încurajăm pe copii să se uite în lumea spirituală
şi să-L vadă pe Domnul şi pe puternicii Lui protectori angelici veghind asupra lor atunci când se
duc la culcare, ei vor vedea că odihna vine mai uşor şi visele sunt mai pline de pace.
UNDELE CELEBRALE ŞI PRINCIPIILE BIBLICE
În Evanghelia după Matei îi găsim pe ucenicii lui Isus întrebându-L cine e cel mai mare în
Împărăţia Cerurilor. „El a chemat la El un copillaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: «Adevărat vă
spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu
veţi intra în Împărăţia Cerurilor».“ (Matei 18:2-3).
Pentru că aceste versete revelatoare din Scriptură pot vorbi despre aspecte diferite legate de
ce înseamnă să fii ca un copilaş, cel pe care îl vom explora pentru scopurile noastre este starea
undelor cerebrale ale copiilor. Oamenii de ştiinţă folosesc electroencefalograma (EEG) pentru a
înregistra activitatea electrică din creier şi ce au aflat despre diferite frecvenţe nu este numai
fascinant, ci şi extrem de relevant pentru interpretarea viselor.
Dumnezeu ne-a creat astfel încât să trecem cu toţii în mod natural prin patru stadii de bază
ale undelor cerebrale într-o perioadă de 24 de ore. Aşa cum am învăţat în Capitolul 1, laboratoarele
de somn au dovedit că toată lumea visează una sau două ore în fiecare noapte în timpul unui anumit
tip de somn, cunoscut ca nivelul alpha, care este somnul uşor. Nivelul alpha se referă la un stadiu
încetinit al undelor cerebrale. Theta este mai lent decât alpha, şi delta este nivelul cel mai lent, când
suntem cufundaţi într-un somn adânc.
Când suntem treji în timpul zilei şi gândim logic cu mintea noastră nu suntem în stadiul
alpha, ci mai degrabă în stadiul mai rapid, conştient, beta. Când adormim noaptea şi începem să ne
trezim dimineaţa experimentăm starea meditativă, de rugăciune, a undelor cerebrale alpha. În acest
stadiu nu suntem tocmai siguri dacă suntem treji sau adormiţi; dar suntem plini de pace şi relaxaţi.
În acest stadiu perdeaua dintre fizic şi spiritual devine foarte subţire şi mintea noastră se conectează
mai uşor cu inima noastră.
COPIII TRĂIESC ÎNTR-UN CONTINUU STADIU DE „VIS“
O descoperire uimitoare pe care a făcut-o ştiinţa în ultimii ani este aceea că un copil trăieşte
aproape constant în stadiul meditativ alpha şi theta al undelor cerebrale, zi şi noapte, până la vîrsta
de aproximativ şapte ani. În acest stadiu al undelor cerebrale lumea interioară este mai reală decât
lumea exterioară, o idee remarcabil de similară cu aceea exprimată în capitolul al patrulea din 2
Corinteni:
Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd; căci lucrurile care se văd
sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice (2 Corinteni 4:18).
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Asta este ceea ce fac copiii în mod natural. Ei trăiesc înnăscut, intuitiv şi fericit pe baza
Scripturii. Copiii se implică pe deplin în prezent şi în propria lor versiune a acestuia. Concentrarea
lor este asupra imaginii pe care ei o desenează, a poveştii pe care o spun, a muzicii tăcute pe care
dansează sau pe care o cântă. Ei se joacă împreună cu prieteni invizibili într-o ţară în care cred.
Trăiesc instinctiv pe baza lumii interioare nevăzute.
Dat fiind faptul că ei trăiesc într-un stadiu de activitate de frecvență redusă a undelor
cerebrale, are sens să aibă o imaginație atât de activă și să aibă adesea probleme în a distinge între
ceea ce este „real“ și ceea ce nu este. De exemplu, filmele de groază pot speria copiii mici pentru că
ei nu au atins încă acel stadiu de dezvoltare a minţii care să le permită să diferenţieze clar o
ameninţare animată de un pericol real.
Copiii au duhuri extrem de sensibile şi percep mult mai uşor decât adulţii lumea
supranaturală din jurul lor. Aceasta este intenţia originală a lui Dumnezeu şi conceptul Lui. Viaţa a
început astfel în Grădina Edenului şi fiecare nouă viaţă născută începe, de asemenea, astfel.
Aşa cum am spus, tot ce am învăţat în ultimul capitol referitor la coşmaruri se aplică la fel
de bine copiilor şi viselor lor urâte. Deşi cel care visează este mai tânăr, principiile rămân aceleaşi.
Punem aceleaşi întrebări cheie în legătură cu emoţia principală, acţiunea şi cadrul visului.
Dar recunoaştem o diferenţă în aceea că mulţi copii au tendinţa să aibă coşmaruri şi să se
sperie noaptea mai des decât adulţii. Din nou, asta se întâmplă din cauza duhurilor lor sensibile.
Copiii sunt complet impresionabili pentru că în primii ani din viaţă sunt ca nişte bureţi alpha,
absorbind literalmente fiecare lucru din jur – bun sau rău – şi devenind definiţi de ele.
Ceea ce văd şi aud ei devine adevărul lor. Ceea ce absorb ei în fereastra aceea timpurie a
vârstei de la zero la şapte ani devine identitatea lor determinată, prin care este percepută fiecare
experienţă nouă pentru tot restul vieţii lor. Următorul vis ilustrează acest concept.
INIMI TATUATE
Într-o noapte, după ce am meditat la ce să includ în acest capitol, am avut un vis despre
tatuaje. În vis, eu am mers la chiropracticianul meu, dr. Insinna, care urma să tatueze mici inimi pe
toată pielea corpului meu. Chiar şi în vis am înţeles că nu era o idee bună. La urma urmei, ce ştie un
chiropractician despre tatuaje?
Aceasta a fost o imagine din vis despre modul în care influenţa primilor ani de viaţă este
gravată în inimile noastre, chiar în pielea noastră. Fiecare celulă a noastră este colorată şi vopsită de
„tatuajele“ experienţelor şi emoţiilor pe care le avem când suntem tineri, când avem „inimi mici“.
Ei bine, în viaţa reală eu nu am tatuaje. Dar am avut un chiropractician numir dr. „Insinna”,
care se traduce uşor „în păcat“. Ştiam că el habar nu avea cum să-mi facă mie un tatuaj, şi acest
concept al ignoranţei sau al lipsei de cunoştinţe era mesajul principal al visului.
Noi suntem adesea complet inconştienţi în legătură cu păcătoşenia care tatuează inimile
copiilor noştri. Nici măcar nu înţelegem influenţa pe care o are muzica la care îi expunem sau
impresia pe care o lasă o promisiune încălcată. Noi nu încercăm să ne rănim copiii; probabil că pur
şi simplu nu recunoaştem că există un duh în spatele muzicii care îi afectează şi pe ei, aşa cum ne
afectează pe noi.
Sau poate nu ni s-a întâmplat ca, dacă rostim ameninţări goale sau nu ne ţinem cuvântul faţă
de copiii noştri noi, să plantăm din neatenţie seminţele neîncrederii şi îndoielii într-o inimă care,
altfel, este plină de credinţă şi crede pe de-a întregul. Când un tată pământesc nu veghează asupra
cuvintelor lui, să le spună şi să facă ce a spus că va face, face ca pentru fiul sau fiica lui să fie mult
mai greu să creadă în cuvântul Tatălui lor Ceresc şi să creadă că El întotdeauna Îşi ţine
promisiunile. Fie ca noi să fim o reprezentare corectă a lui Dumnezeu Tatăl în faţa micuţilor din
vieţile noastre!
UN EXEMPLU DESPRE CE SĂ NU FACI
E de la sine înţeles că noi vrem să ne protejăm copiii de influenţele negative şi demonice,
care pot veni prin multe medii: muzică, jocuri video, filme, programe de televiziune sau prieteni
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dubioşi. Cu siguranţă nu vrem să ducem un copil de zece ani la un spectacol de groază, dar orice
lucru care evocă teamă în inima unui copil trebuie să fie suspect. Am avut micuţi care s-au urcat în
poala mea şi s-au întors de la ecran în timpul filmelor Disney. Nu contează că este „doar“ un film şi
că este considerat potrivit pentru toate vârstele. Copiii au duhuri ultra-sensibile şi trebuie să le
onorăm emoţiile.
O altă influenţă subtilă şi care nu este uşor de recunoscut poate fi reprezentată pur şi simplu
de posibilităţile regretabile. Pentru a ilustra asta, voi împărtăşi exemplul personal al unui coşmar
care se repeta şi pe care l-am avut când aveam circa cinci ani.
În vis, eu eram la o mică plimbare. Stătem pe un scaun special şi el făcea un circuit,
aducându-mă înapoi la locul de unde plecasem. Centura mea de siguranţă nu era fixată când eram
în cursă, aşa că atunci m-am întors la punctul de plecare operatorul a ţipat la mine. Mai rău decât
atât, totuşi, a fost că odată cursa terminată am înţeles că părinţii mei plecaseră. Fusesem lăsată
singură şi eram îngrozită.
Acum, în viaţa reală părinţii mei nu m-au abandonat, nici emoţional, nici fizic. Ei erau
foarte prezenţi şi iubitori şi nu-şi puteau imagina că eu mă luptam cu o asemenea teamă de
abandon. Ne-a luat mult timp să înţelegem care era originea acestei frici aparent nerezonabile. Din
fericire, datorită rugăciunii, coşmarurile au încetat chiar înainte să putem descoperi de ce apăruseră.
Până la urmă a fost făcută conexiunea: mă uitasem la un film de televiziune despre un grup
de fraţi care fuseseră părăsiţi de părinţii lor la o benzinărie. Privind retrospectiv, nu era o imagine
ideală pentru un copil mic, dar ideea este că nu fusese un rău explicit, cu vrăjitoare şi magicieni. Nu
fusese plin de violenţă sau blasfemie, lucruri de care în mod normal ai fi foarte atent să-ţi protejezi
copilul. Nu, fusese doar o poveste, deşi una foarte tristă.
Totuşi, realitatea este că lucrurile mărunte au efecte importante asupra inimilor tinere.
Această poveste tragică a apărut iar şi iar în visele mele. M-am identificat cu copiii din film: ei erau
într-o călătorie prin ţară şi eu eram într-un parc de distracţii, ceva care ar trebui să fie distractiv. Dar
s-a dovedit că nu era sigur (eu nu purtam centura de siguranţă) şi eram în bucluc (fiind certată de
operator). M-am simţit complet singură, precum copiii pe care i-am văzut la televizor. Şi, exact
cum s-a întâmplat cu ei, părinţii mei au dispărut.
Copiii au un simţ minunat al compasiunii şi empatiei, relaţionând uşor cu alţii. Copii, mai
ales cei atât de mici cum eram eu, nu înţeleg de fapt că ceea ce se vede la televizor nu s-a întâmplat
neapărat în realitate. Acei copii pe care i-am văzut plângând nu erau trişti cu adevărat; ei doar jucau
un rol.
Adulţii presupun adesea că un copil face automat diferenţa dintre realitate şi filme şi
televiziune, şi uneori ei pot într-adevăr să facă asta. Dar mie îmi fusese prezentată o „realitate“
menită să-mi zdrobească inima şi care nu intrase niciodată până atunci în micuţa mea conştinţă atât
de uşor de sugestionat. Părinţi care să-şi lase copiii? Aceasta era o posibilitate oribilă şi a devenit
un potenţial înspăimântător pe care l-am experimentat în mod repetat în visele mele din timpul
nopţii.
TROTUARUL INIMILOR NOASTRE
Acesta este doar un exemplu, dar nu poate fi accentuat suficient de puternic: lucrurile la
care copiii sunt expuşi, pe care le aud sau le văd când sunt mici pătrund adânc. Intră în inimile lor
delicate şi rămân acolo. Ce se întâmplă cu ei şi în jurul lor în timpul anilor de formare îi afectează
pentru tot restul vieţii.
Să ne imaginăm această fereastră supranaturală de timp din primii ani ai vieţii, când
duhurile noastre sunt atât de impresionabile, ca pe construcţia unui trotuar. Odată ce mixtura a fost
turnată, ai o durată foarte limitată de timp pentru imprima orice pe ciment. Dar dacă îţi poţi scrie
iniţialele în ciment înainte ca acesta să se întărească ele rămân gravate pentru totdeauna. Orice
altceva vine în contact cu cimentul mai târziu nu are acelaşi impact sau un efect pe termen la fel de
lung ca marcajele originale.
Şi la fel este şi cu inimile noastre. De aceea trebuie să scriem Cuvântul lui Dumnezeu pe
inimile copiilor noştri când ei sunt mici, cât cimentul duhurilor lor încă este încă suplu. Ştim că
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trebuie să fim atenţi şi să veghem asupra inimilor noastre cu toată râvna, şi cu atât mai mult asupra
inimilor tinere încredinţate protecţiei noastre (vezi Proverbe 4:23).
Există păreri diferite, dar de cele mai multe ori citatul următor îi este atribuit Sf. Ignaţiu şi
iezuiţilor: „Daţi-mi un copil de până la şapte ani şi îl vom avea pe viaţă“. Ei au înţeles că orice îl
influenţează pe un copil îl influenţează pe viaţă.
Noi vrem să imprimăm pentru totdeauna cimentul moale al inimilor copiilor noştri cu
iniţialele lui Dumnezeu, cu amprentele Lui, cuvintele Lui de adevăr şi viaţă. Vrem să-i învăţăm pe
copiii noştri cât de devreme se poate despre identitatea lor în Hristos, că ei sunt „copiii Împăratului“
şi că ei au la dispoziţia lor darurile lui Dumnezeu şi resursele Cerului. Ei sunt chemaţi, unşi şi
destinaţi pentru măreţie, şi ei nu au nevoie să aştepte până când cresc pentru a experimenta
dragostea intimă şi puterea extraordinară ale lui Dumnezeu. El iubeşte copiii! Şi Îi place să trăiască
impreună cu ei.
TINERI VĂZĂTORI
Un alt motiv pentru care copiii au vise înspăimântătoare este acela că ei sunt profetici în
mod natural. Ei pot percepe uşor lumea spirituală din jurul lor şi discerne atacurile spirituale din
partea vrăjmaşului. Am auzit mame care au împărtăşit cum coşmarurile copiilor lor le-au avertizat
în legătură cu războiul care avea loc şi le-au conştientizat despre activitatea demonică. Aceste femei
înţelepte au acţionat pe baza revelaţiei şi au ştiut cum să se roage strategic şi să câştige aceste
bătălii în locurile cereşti pentru că au onorat vedeniile profetice de noapte ale copiilor lor.
Isabel, de treisprezece ani, din Malaiezia, a primit ani de zile mesaje din Cer despre climatul
spiritual din jurul familiei ei. Apreciez modul în care mama ei, Shekinah, o ajută să înţeleagă sensul
unora dintre vise, care altfel ar fi ciudate şi înfricoşătoare.
De exemplu, când Isabel a visat „multe mumii ridicându-se în mall“, ele s-au rugat
împreună şi au primit un mesaj de încurajare prin asta. Dumnezeu le-a ajutat să identifice asta ca pe
o imagine a unui mort care a fost înviat la o nouă viaţă, ceea ce vorbeşte despre promisiunea
învierii. Ele au acţionat pe baza visului spunând „da“ intenţiilor lui Dumnezeu, fiind de acord cu
vedenia Lui şi mijlocind pentru ca prezenţa şi viaţa Lui să le invadeze oraşul.
VISE DE FAMILIE
Familiile pot, de asemenea, să viseze împreună. Un prieten de-al nostru, John, a avut
aproape acelaşi vis pe care l-a avut şi fiica lui adultă, în aceeaşi noapte. Câteva săptămâni mai
târziu, soţia lui, Lynn, a visat şi ea un vis similar cu al fiicei ei, în aceeaşi noapte. Dumnezeu ştie că
acesta este un mod foarte bun de a ne atrage atenţia!
Steven, în vârstă de şase ani, L-a visat pe Isus salvându-l de un monstru/om verde în aceeaşi
noapte în care fratele lui de patru ani, Philip, a visat acelaşi lucru. Mama lor, Karyn, a împărtăşit
această povestire uimitoare cu cuvintele lor: Steven a spus: „Eram urmărit de un om verde, care
cred că era un monstru. La început îmi era teamă, dar apoi m-am întors şi Isus stătea acolo. El avea
braţele întinse şi din mâinile Lui ieşea putere. Puterea a început să-l micşoreze pe omul verde până
când s-a făcut un abur pe pământ. Şi atunci m-am dus spre el şi l-am călcat.“
Mai târziu în acea după-amiază, al doilea cel mai mare fiu al meu, Philip, a venit să-mi
spună că a avut un vis. El a spus: „Eram urmărit de un om verde, aşa că am început să fug“. L-am
întrebat: „Unde ai fugit?“ El a spus: „În Cer, unde era Isus“. Philip a povestit că el şi Isus au luat pe
urmă o gustare şi s-au jucat împreună în Cer, pentru că, aşa cum a explicat el, „Omul verde nu
putea să mă urmărească până acolo“.
Aleluia! Acestea sunt experienţe puternice cu Dumnezeu, scrise pentru totdeauna în inimile
tinere. Ei L-au văzut pe Isus salvându-i. Ei au experimentat mântuirea Lui şi au simţit prezenţa Lui.
Ei Îi cunosc în mod intim dragostea şi protecţia pentru că le-au trăit în vise.
Karyn a mai demonstrat prin următorul exemplu dramatic modul cum factorii de mediu pot
influenţa visele noastre
114

Odată, când i-am dus pe băieţi într-o călătorie de misiune în Quebec, fiul meu şi cu mine am
avut amândoi coşmaruri teribile cu crime brutale şi cu foarte mult sânge. Ideea e că noi am stat în
case diferite cât am fost acolo, dar am avut acelaşi coşmar în mai multe nopţi. Mai târziu am aflat
de măcelul care a avut loc în zona Campbell River. Am folosit acele vise în timpul nostru de
mijlocire pentru Biserică şi comunitate şi ne-am pocăit în numele celor implicaţi în masacre.
Coşmarurile s-au oprit.
Leo şi cu mine am avut, de asemenea, vise complementare, pe care am putut să le punem
laolaltă dimineaţa, pentru a forma o imagine mai completă a puzzle-ului din vis. Şi alte cupluri au
mărturisit că au primit împreună o asemenea revelaţie şi asta dă cu siguranţă o confirmare minunată
acestor mesaje de la Domnul din vis.
MONŞTRI ALBAŞTRI ŞI NUMEROASE SCUZE
Aşa cum am văzut în această carte, Dumnezeu ne dă revelaţie spirituală profundă prin visele
noastre – şi visele copiilor nu sunt o excepţie. Visele primite prin inimile tinere nu sunt doar pline
de semnificaţie; ele sunt distractiv de interpretat, pentru că sunt pline de simbolism din lumea lor
tânără. Supereroi, prinţese din basme şi alte personaje extraordinare îşi fac adesea apariţia în
filmele lor de acţiune din timpul nopţii.
Anjelica, în vârstă de şase ani, a avut multe astfel de vise, pe care mama ei, Erica, a avut
amabilitatea să ne lase să le împărtăşim. Uneori Anjelica visează monştri albaştri, alteori dragoni
gigantici, dar întotdeauna găseşte protecţia lui Dumnezeu faţă de duşman. Anjelica se va ruga şi
îngerii vor veni să-i arunce pe băieţii răi în închisoare sau să o ia în siguranţă în Cer, ca ei să nu
poată ajunge la ea. În visele ei a văzut dragoni pe pământ; oricum, când a vizitat Cerul în vis ea a
văzut libelule (în engleză dragonflies).
Îmi place juxtapunerea şi modul în care Domnul îi arată că ceea ce ni se poate părea
înspăimântător pe pământ este inofensiv în prezenţa Lui. Când ne vedem cu Dumnezeu duşmanii
noştri ne apar ca lăcustele în loc să fie invers, şi înţelegem că nu e nimic de care să ne fie frică (vezi
Numeri 13:33).
Visul meu preferat pe care Domnul i l-a dat Anjelicăi a fost acela în care monştrii au
încercat să vină după ea şi după alţi copii, dar Dumnezeu le-a oferit o cale de scăpare: „Monştri neau urmărit şi au continuat să încerce să ne sperie şi noi am fugit într-un balon şi am început să ne
rugăm. Balonul a zburat la Cer şi apoi moştri au fost nevoiţi să ne spună «ne pare rău».“
Minunat! Coloseni 2:15 ne spune că Isus „... a dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a
făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.“ Cum ar putea să facă
Dumnezeu din acest adevăr scriptural plin de autoritate o realitate vie în inima fiicei Lui de şase
ani? Monştrii care trebuie să spună că le pare rău sunt o imagine din vis foarte potrivită şi relevantă
pentru Anjelica, şi una pe care ea nu o va uita curând. Dumnezeu este atât de bun!
ÎNTREABĂ ŞI SPUNE!
Trebuie să ne încurajăm copiii, încă din perioada când încep să comunice cu noi, să ne
împărtăşească visele. Indiferent cât de fantastice şi exagerate ar putea să pară la prima vedere
vedeniile lor de noapte, să ştii că Dumnezeu vorbeşte prin ele. Nu există „Duh Sfânt Junior“ şi ei
experimentează vocea, vedenia şi revelaţia Lui exact la fel ca adulţii – de fapt, adesea mai uşor
decât adulţii.
Când eram mică, noi discutam la micul dejun despre ce am visat în noaptea de dinainte. Ar
trebui să găsim un timp bun pentru a ne întreba copiii ce au văzut în vedeniile lor de noapte. Dacă
nu îşi amintesc, îi putem întreba doar ce au simţit când s-au trezit. Erau încântaţi? Minunat! În
legătură cu ce erau încântaţi în viaţa reală? Erau emoţionaţi? Pentru ce anume din viaţa reală ne
putem ruga împreună cu ei, pentru a fi eliberaţi de acea teamă şi de acel stres?
Noi am putea să-i învăţăm prin exemple şi prin a împărtăşi cu ei visele noastre, fiind
vulnerabili şi arătând cum ne dă şi nouă Dumnezeu mesaje prin visele noastre din timpul nopţii.
Nimic nu este mai puternic decât adevărul modelat. Să-i lăsăm să ne imite când Îl imităm pe
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Hristos şi să exemplificăm pentru ei trăirea şi umblarea cu Duhul prin interpretarea vedeniilor
noastre de noapte şi prin faptul că, la trezire, acţionăm pe baza lor.
Pentru că vrem să protejăm inimile copiilor noştri, vrem să le ascultăm visele. Vrem să-i
învăţăm încă de la o vârstă fragedă cum să-şi amintească visele, să le înţeleagă şi să trăiască pe baza
lor. Aşa cum am văzut, asta este ceva destul de instinctiv pentru un copil, din moment ce linia
dintre lumea fizică „reală“ şi dimensiunile mai puţin tangibile ale lumii spirituale este încă neclară.
Această linie neclară este un dar. Copiii pot intra uşor în lumea spirituală pentru că ei trăiesc atât de
uşor pe baza a ceea ce le spune inima lor. Noi ştim că Împărăţia Cerurilor este în interior şi copiii
sunt binecuvântaţi să trăiască intuitiv în această lume, să trăiască supranaturalul în mod natural.
SĂ VISĂM LUCID
Înţelegem acum modul în care copiii pot să intre şi să iasă fără efort în/din stările fizice şi
spirituale de conştienţă datorită felului în care Dumnezeu le-a conceput undele cerebrale. De fapt,
copiii visează lucid mult mai des decât adulţii. Să visezi lucid înseamnă să fii conştient de faptul că
visezi în timp ce visezi. Are sens ca un copil să aibă vise mai lucide, din moment ce el trăieşte în
starea de undă cerebrală alpha/theta, pe baza a ceea ce spune inima lui. Aşa cum am discutat, copiii
trăiesc în primul rând în această „stare de vis“ până ajuns la vârsta de şapte ani. Deci ar fi acelaşi
lucru să fie treji sau adormiţi – de aici abilitatea lor de a visa lucid cu mai multă uşurinţă.
Este fascinant cum ne-a creat Dumnezeu!
Un aspect minunat al visării lucide este acela că un copil poate învăţa cum să-şi exerseze
autoritatea spirituală în Hristos şi-L poate chema în toiul coşmarurilor lui. Karyn şi-a învăţat fiii
cum să devină activi în vis folosind numele lui Isus împotriva vrăjmaşului.
Ea povesteşte că odată ce băieţii ei au început să înţeleagă asta ei au început să vadă
rezultate remarcabile. Un vis poate a început ca un atac, dar când ei s-au implicat în el s-a terminat
cu o victorie. Cel mai remarcabil este faptul că la trezirea din aceste vise copiii ei experimentau
mari descoperiri în lumea naturală, pentru orice situaţie pe care o înfruntau, de asemenea, în viaţa
reală.
Nepoata mea, Jasmine, a visat lucid. În cele ce urmează vom explora unul dintre visele ei
captivante, încurcate, înfricoşătoare şi în cele din urmă profetice.
STUDIU DE CAZ: DARTH VADER ŞI TRUPELE STORM
Am petrecut ceva timp uitându-ne la ce să nu facem şi la cum să nu ne expunem copiii la
relele inutile din viaţă, care contribuie la experientele negative din visele lor din timpul nopţii.
Acum ne vom întoarce, pentru a termina într-o notă pozitivă. Ce se întâmplă dacă facem invers? Ce
se întâmplă când sesizăm oportunitatea pe viaţă şi marcăm inimile tinere cu adevăr, imprimând în
ele dragostea lui Dumnezeu şi planurile minunate pe care El le are pentru vieţile lor?
Albert Schweitzer a spus ceva care a rămas celebru: „Exemplul nu este principalul lucru
care-i influenţează pe ceilalţi. Este singurul lucru.“33 Având asta în minte, voi încheia acest capitol
împărtăşind un vis detaliat pe care l-a avut nepoata mea când avea opt ani. Voi demonstra prin
exemplu exact cum am vorbit ea şi cu mine despre cadru, cum am decodat ce însemnau pentru ea
imaginile şi cum am tradus mesajul filmului ei din timpul nopţii. Voi păstra vocabularul folosit
atunci când am stat de vorbă cu ea despre vis. Dumnezeu a folosit limbajul ei pentru a vorbi
noaptea şi eu m-am străduit să fac acelaşi lucru.
Mai jos este visul în cuvintele Jasminei, aşa cum l-a povestit mamei ei, urmat de o copie a
scrisorii pe care am trimis-o eu pentru a interpreta mesajul lui Dumnezeu pentru ea.
Eram în biserică. Acolo erau câţiva copii. Deodată a apărut băiatul rău din Războiul
Stelelor!
Apoi m-am dus în spate să închid ochii (pentru că vroiam să găsesc o cale să ies din acest
vis. Ştiam că era un vis.) Pastorul Robert a venit la mine şi m-a întrebat: „Ce faci aici?“ Şi ştiam că
pot să spun şi să nu dau de necaz sau ceva. Am spus: „Încerc să ies din acest vis“.
Şi apoi m-am rugat. Şi el mi-a dat o cheie! Nu ştiam ce să fac cu ea, aşa că am pus-o jos.
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Şi atunci toţi băieţii răi s-au micşorat! Am mers acolo şi ei erau pietre – pietre mari! Erau
mici membrii ai trupelor Storm peste tot! Apoi m-am dus în partea cealaltă şi acolo era micul Darth
Vader într-o peşteră. L-am ridicat din greşeală şi l-am scăpat şi atunci s-a făcut din nou mare.
M-am dus din nou în spate şi m-am rugat. Din nou, el mi-a dat altă cheie! Aşa că am
încercat să o folosesc, dar nu a mers. Aşa că a venit mămica (numai mămica!).
Şi apoi am mers în cabina de sunet, pentru că am văzut ceva. Una dintre doamne le arăta
ceva oamenilor: un câine mare cu pete şi un peşte cu pete. Ei aveau amândoi aceeaşi culoare şi
arătau ca şi cum ar fi avut aceeaşi emoţie. Am întrebat: „Ce sunt aceştia?“ Doamna a spus: „Câinele
pe care îl vezi aici se poate transforma în peşte dacă intră în apă! Face o vânătaie şi apoi se
transformă într-un peşte.“
Mami s-a întors şi am încercat să găsesc un scaun. O fată stătea exact acolo unde o bună
prietenă de-a mea stătea duminica. Am întrebat-o cum o cheamă şi era un nume pe care nu-l mai
auzisem niciodată pentru că nu-i văzusem ecusonul. Şi apoi am închis ochii încă o dată şi m-am
trezit.
Acţiunea cheie: Deschiderea ochilor (getting se pronunţă asemănător cu get it, a înţelege).
Emoţia cheie: Confuzie
Simbolul bisericii: Locul unde învăţăm şi ne distrăm
Simbolul cheii: Ceva care deschide ceva pentru a merge în altă parte. (Noi citim Grădina
secretă.)
Cadru: O fată la biserică fusese rea cu mine (şi cu alţi copii) şi eram supărată din cauza asta.
Scrisoarea mea către Jasmine – Interpretarea
Jasmine, ce vis minunat! ÎMI PLACE! Cu siguranţă că Dumnezeu îţi dă un mesaj uriaş şi
important şi sunt atât de mândră de tine pentru că-L asculţi şi auzi ceea ce are El să-ţi spună şi să-ţi
arate în visul tău. Ce fată cuminte!
Şi ştiai că visezi în timp ce visai? Este grozav şi foarte neobişnuit. Dumnezeu îţi arată că ai
un dar şi că eşti specială. Poţi să vezi lucrurile aşa cum sunt ele în realitate. Poţi să vezi lucrurile
cum le vede Dumnezeu! Este MINUNAT! Deci, să vedem ce mistere putem descifra din visul tău...
Eram în biserică. Acolo erau câţiva copii. Deodată, a apărut băiatul rău din Războiul
Stelelor! Apoi m-am dus în spate să închid ochii (pentru că vroiam să găsesc o cale să ies din acest
vis. Ştiam că era un vis.) Pastorul Robert a venit la mine şi m-a întrebat: „Ce faci aici?“ Şi ştiam
că pot să spun şi să nu dau de necaz sau ceva. Am spus: „Încerc să ies din acest vis“.
Îmi place această parte din visul tău pentru că îmi închipui că pastorul Robert poate fi o
imagine sau un simbol al lui Dumnezeu, din moment ce el este cel care dă învăţătură despre
Dumnezeu şi despre Biblie la biserică, nu? Şi cum te-ai simţit când ai vorbit cu Dumnezeu/pastorul
Robert? Nu îţi era frică! Ştiai că poţi fi deschisă cu el în legătură cu felul în care te simţeai şi că nu
ai fi dat de necaz. Deci aceasta este o imagine de la Dumnezeu care îţi arată că poţi întotdeauna să-I
spui exact cum te simţi. Dacă eşti furioasă sau tristă sau speriată sau altcumva – El nu Se va mânia
niciodată pe tine din cauza asta! El nu Se va supăra niciodată pe tine şi tu nu trebuie să te simţi
stânjenită sau să-ţi fie frică. El este chiar aici cu tine şi Îi pasă de tine şi te iubeşte.
Şi apoi m-am rugat. Şi el mi-a dat o cheie! Nu ştiam ce să fac cu ea şi am pus-o jos.
Este atât de bine, Jasmine. Te-ai rugat? Minunat. Asta, din nou, arată că ştii ce e bine să faci
şi că şi faci! Când ai probleme sau eşti confuză vorbeşti cu Dumnezeu despre asta... şi ce face
Dumnezeu? Îţi răspunde! El îţi dă cheia care descuie uşa din locul unde eşti spre locul unde vrei să
mergi. Grozav, nu?
Dar ştii care e celălalt lucru grozav? Este ok dacă nu ştii totul, sau dacă nu ştii nici măcar ce
să faci cu cheia pe care El ţi-o dă. El tot este cu noi şi ne ajută inclusiv atunci când nu înţelegem şi
doar „punem cheia jos“.
Şi asta e în regulă! Şi de unde ştiu eu că este în regulă? Datorită următorului lucru care s-a
întâmplat în visul tău:
Şi atunci toţi băieţii răi s-au micşorat! M-am dus acolo şi ei erau toţi pietre – pietre mari!
Erau mici membri ai trupelor Storm peste tot!
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Toţi băieţi răi s-au micşorat? Oooo! Da, Doamne! Îmi place această imagine, Jasmine. Să-ţi
aminteşti întotdeauna asta! Oricând este ceva care pare mare sau dificil sau de temut – poţi să te
rogi şi atunci problema se va micşora şi nu te vei mai teme deloc de ea! Nu-i aşa că Dumnezeu este
minunat? Îmi place asta!
Şi ştii ce? Cred că aş putea chiar avea o idee despre ce sunt cele două chei pe care
Dumnezeu ţi le-a dat în vis.
Ţi-ai dat seama deja? Ştiu că mami şi tati te-au ajutat dându-ţi nişte chei şi sfaturi bune în
legătură cu fata de la biserică. Şi mai ştim că bunicul întotdeauna dă învăţătură despre cele „patru
chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu“, nu? Dar cred că din toate cele patru chei DOUĂ sunt cele
mai importante. Şi tu ai vorbit despre cele două în visul tău! Una dintre ele este să „te uiţi“ şi
cealaltă cheie este „să asculţi“ – deci putem vedea şi auzi ce ne spune Dumnezeu. Pentru că, vezi
tu, asta s-a întâmplat în visul tău.
Tipii din Războiul Stelelor erau mari şi răi, nu? Dar atunci ai vorbit cu pastorul
Robert/Dumnezeu şi te-ai rugat. După ce te-ai rugat şi ai primit cheia, te-ai uitat din nou la situaţie
şi ai înţeles că de fapt ei erau mici!
Din perspectiva noastră, lucrurile rele pot părea cu adevărat MARI, dar când VEDEM
lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu ele sunt mici (pentru că totul se micşorează şi se
subţiază comparativ cu măreţia lui Dumnezeu, nu?!). Ca şi fata care se purta urât cu tine... poate
asta pare un lucru mare şi rău, dar când vorbim cu Dumnezeu despre asta El ne arată că nu e atât de
rău pe cât ne-am gândit că e. Ea este acum doar un mic membru al trupelor Storm, deci nu te poate
răni deloc!!
Biblia spune că Dumnezeu din interiorul tău este mai mare decât orice lucru rău din lume, şi
asta este ce ai ajuns să vezi în visul tău. Ai trăit o ilustraţie a acelui verset!
Apoi m-am dus în partea cealaltă şi era un mic Darth Vader într-o peşteră. L-am ridicat din
greșeală şi l-am scăpat şi atunci s-a făcut mare din nou.
Asta este o parte destul de interesantă a visului tău şi cred că este o sugestie şi o cheie şi un
fel de avertisment pentru noi, în legătură cu ce nu ar trebui să facem. Nu cred că tu ai făcut asta.
Dumnezeu doar îţi arată ce s-ar putea întâmpla dacă FACI asta. Deci nu fi tristă sau ceva de genul
acesta... este doar o lecţie bună pentru noi toţi de fapt. Vrei să ştii ce m-a învăţat pe mine micul
Darth Vader din peşteră? M-a învăţat atât de multe!
Ei bine, am făcut lucruri grozave în vis, ne-am rugat şi am primit cheile şi alte asemenea
lucruri. Dar apoi am trecut în partea întunecată. O, nu! Am „mers în partea cealaltă“, unde era
Darth Vader. Şi unde era această „cealaltă parte“? Era într-o peşteră. Ştii, am căutat pe internet
definiţia reală a peşterii şi ei spun că este un „spaţiu natural sub pământ“. Şi peşterile sunt cam
întunecoase, secrete şi private. Eşti de acord? Nu poţi să vezi de fapt o peşteră, sau interiorul ei,
foarte uşor din afată, nu?
Deci mă gândeam că poate peştera este o ilustraţie pentru minţile şi inimile noastre (din
moment ce acelea sunt locuri „dedesubtul suprafeţei“ trupului nostru). Ele sunt locurile secrete, pe
care nu le poţi vedea de fapt şi în ACELE locuri ascunse în gândurile noastre şi în emoţiile noastre
se găsesc în realitate duşmanii noştri. Acolo l-am atins pe micul Darth Vader, duşmanul nostru!
Biblia spune că noi de fapt luptăm împotriva lui satan în inimile noastre şi în minţile
noastre. Nu avem un pistol în mână şi împuşcăm gloanţe spre el, nu? Nici vorbă. Este atât de
caraghios! Deci, dacă nu luptăm împotriva lui cu pistoale în mână, cum credem că luptăm?
Dumnezeu ne-a dat de fapt o cheie în 2 Corinteni 10:3-5. Aici se spune că ar trebui să ne asigurăm
întotdeauna că orice gând pe care îl avem Îi este supus lui Isus. Deci vrem să ne asigurăm că
gândim lucruri pe care Dumnezeu vrea să le gândim (orice este adevărat şi drept şi curat şi demn de
iubit şi excelent).
Deci ce au de-a face toate acestea cu micul Darth Vader? Ei bine, ştiu în ceea ce mă priveşte
că, uneori, dacă cineva este rău cu mine, sunt tentată să gândesc gânduri rele despre el. Uneori – şi
acest lucru este atât de rău (!) – dar dacă mă las să merg „în cealaltă parte, întunecoasă“, în peştera
secretă a minţii mele, mă gândesc „omule, acea persoană m-a rănit atât de mult! Ei bine, sper că şi
ea este rănită! Asta ar merita pentru că s-a purtat rău cu mine!“ Şi aş putea chiar să-mi imaginez în
inima mea că o rănesc şi mă răzbun pentru că m-a rănit pe mine.
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O, nu! Acesta este tipul de gânduri şi emoţii iubitoare şi curate pe care a spus Isus că ar
trebui să le avem? Deloc!
Şi atunci ce se întâmplă dacă îl activez pe micul Darth Vader şi îl ridic de jos, dacă mă las
să merg acolo şi să mă apropii de gândurile rele şi mă las să simt acele emoţii negative în inima
mea? Asta determină ca micul Darth Vader să se facă iar mare!
O, nu! Face ca lucrurile rele să devină şi mai rele! Este chiar o imagine perfectă a ceea ce
NU vrem să facem, nu?
Aşa e! Şi acum, că ai avut acest vis minunat, ne putem aminti amândouă să ne păstrăm
gândurile şi emoţiile sfinte, ca să nu-l lăsăm pe micul Darth Vader să crească mare în vieţile
noastre. O imagine minunată, Jasmine! Îţi mulţumesc pentru că îmi aminteşti într-un fel atât de
minunat de modul în care vrea Dumnezeu să gândesc şi să trăiesc!
M-am dus din nou în spate şi m-am rugat. Încă o dată, el mi-a dat o altă cheie! Aşa că am
încercat să o folosesc, dar nu mergea. Aşa că a venit mami (numai mami!).
Ooo, şi această parte este atâââât de bună! Întregul tău vis este un film cu buget mare, de la
început până la sfârşit! DECI, asta ne arată din nou harul lui Dumnezeu şi bunătatea Lui.
Dumnezeu ne arată că, inclusiv atunci când FACEM o greşeală sau chiar păcătuim şi suntem
neascultători (şi-l facem pe micul Darth mare în vieţile noastre), tot ce trebuie să facem este să ne
întoarcem la Isus! Tot ce trebuie să facem este să ne rugăm din nou! Tu ai făcut exact ce trebuia,
perfect, Jasmine! Ai ştiut ce să faci şi ai făcut!!
CE FATĂ CUMINTE!
Şi ce ne-a arătat Dumnezeu în vis? Chiar dacă noi am fost răi pentru o secundă, când ne-am
rugat Lui şi am spus că ne pare rău, El a fost supărat pe noi? A ţipat El la tine în vis? A fost El
vreun pic supărat? Nicidecum! Deloc! Indiferent de ce facem noi, Dumnezeu nu va înceta niciodată
să ne iubească. El nu ne va iubi niciodată mai puţin! Nu este minunat?
Deci, da, în loc să Se mânie pe tine, ce a făcut Dumnezeu? În loc să fie supărat, El a fost
exact invers.
Lui nu I-a păsat de ce am făcut noi. În loc de asta, El ţi-a dat o altă cheie! A doua?! Cheile şi
darurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna uimitoare şi El ţi le dă ţie!
Dar apoi tu ai încercat să foloseşti cheia şi nu a mers. O, nu! Îmi pare rău. Ştiu că este atât
de frustrant când nu înţelegem şi nu putem face lucrurile să lucreze, nu? Ei bine, mă gândeam...
poate motivul pentru care nu ai putut face ca acea cheie să meargă este că încă nu ştiai exact ce era
cheia. Crezi că asta ar putea fi o parte a motivului?
Pentru că eu am o idee în legătură cu ce ar putea fi a doua cheie.
Vrei să auzi ideea mea?
Îţi aminteşti că am spus că Dumnezeu ne învaţă despre cele două chei ale Privitului şi
Ascultatului? Şi atunci, imediat după ce El ţi-a dat prima cheie, ai putut să te uiţi şi să-i vezi pe
băieţii răi micşorându-se, aşa cum îi vede Dumnezeu. Deci noi vrem să ne uităm şi să vedem viaţa
aşa cum vede Dumnezeu viaţa, în primul rând.
Şi în al doilea rând, a doua cheie pe care cred că El ne-o dă este că ar trebui să ascultăm ca
să auzim ce ne spune El despre viaţă. El ne poate da o imagine despre modul în care vede El
lucrurile şi oamenii şi apoi El poate să şi stea de vorbă cu noi despre opiniile şi perspectivele Lui.
Exact aşa cum faci tu cu acest vis, Jasmine! Tu deja faci asta!
Tu priveşti şi asculţi pentru a cunoaşte mesajul lui Dumnezeu pentru tine din vis şi
Dumnezeu este atât de încântat de asta!
El este recunoscător şi îţi mulţumeşte pentru că-L asculţi şi priveşti filmele pe care El le
face pentru tine noaptea!
Vrei să ştii DE CE cred eu că cealaltă cheie este să-L asculţi pe Dumnezeu? Datorită
următoarei scene care s-a petrecut în visul tău, imediat după ce ai primit a doua cheie...
Şi atunci am mers în cabina de sunet pentru că am văzut ceva. Una dintre doamne le arăta
oamenilor ceva: un câine mare cu pete şi un peşte cu pete. Ei aveau amândoi aceeaşi culoare şi
arătau de parcă aveau aceeaşi emoţie. Am întrebat: „Ce sunt aceştia?“ Doamna a spus: „Acest
câine pe care îl vezi se poate transforma într-un peşte când intră în apă! Face o vânătaie şi pe
urmă se transformă în peşte.“
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De obicei o cabină de sunet are de-a face cu lucruri pe care le auzi, nu? Vorbit şi muzică şi
voci? Cabina de sunet ajută ca mesajul vorbitorului să ajungă la tine suficient de tare şi de clar,
astfel încât tu să auzi şi să înţelegi ce spune el, nu? Deci cred că Dumnezeu îţi arată printr-o
imagine că El te ia în cabina de sunet, unde poţi să asculţi vocea Lui şi să auzi tare şi clar ce îţi
spune El. Este o imagine minunată, nu? Îmi place foarte mult!
Deci avem menţionate auzirea lui Dumnezeu în cabina de sunet şi mai avem privitul şi
văzutul, pentru că tu ai mers în cabina de sunet după ce ai VĂZUT ceva. Deci privitul şi ascultatul
merg mână în mână – încă o dată! E clar că Dumnezeu chiar vrea ca noi să ne amintim asta, din
moment ce continuă să ne-o spună iar şi iar, nu? E drăguţ din partea Lui să ne amintească asta de
atât de multe ori, ca să nu uităm!
Deci ţie ţi s-a ARĂTAT ceva; tu VEZI animalele cu pete (în cabina de sunet). Dar, din
moment ce nu întotdeauna are foarte mult sens când doar vedem ceva, e bine de ştiut că Îi putem
pune lui Dumnezeu întrebări ca: „Hei, Doamne, ce se întâmplă cu aceste animale nostime?“ şi apoi
El ne va răspunde! Exact ca doamna din vis care a explicat ce se întâmpla, şi Dumnezeu ne va da
înţelegere şi ajutor astfel încât lucrurile să capete mai mult sens. Doar să-I punem întrebări despre
ce ne arată El, şi El ne va învăţa şi va face totul mai clar.
Oricum, partea CEA MAI GROZAVĂ în legătură cu aceste animale cu pete este... cred că
tu eşti unul dintre ele!! Ooo, da, cred asta! Ţi se pare ciudat? Ştiu, este, dar în Biblie există o
povestire despre animale cu pete şi pun pariu că ai citit-o şi că o ştii. Este în Genesa 30 şi vorbeşte
de fapt despre oi.
Îţi aminteşti ce era atât de grozav în legătură cu oile pătate? Ele erau cele alese. Ele erau
cele special, care erau puse deoparte şi luate dintre toate celelalte oi obişnuite. Cele cu pete erau
cele mai bune!
Ele au sfârşit prin a fi cele mai puternice animale şi cele mai apreciate dintre toate. Exact ca
rochia ta preferată, pe care o pui deoparte pentru ocazii speciale, TU esţi rochia sprecială, Jasmine.
Tu eşti aleasă, dragă!
Mă întrebam totuşi de ce animalul era un câine. Şi gândul care mi-a venit a fost că ei sunt o
companie grozavă.
Se spune că un câine este cel mai bun prieten al omumului, deci m-am gândit: poate este din
cauză că TU, Jasmine, eşti o companie grozavă pentru Dumnezeu. Tu petreci timp cu El şi sunteţi
cei mai buni prieteni. Isus este cel mai bun prieten al tău! Este o idee grozavă, nu-i aşa? Pentru că
tu (exact ca un câine bun) eşti LOIALĂ. Tu Îi eşti loială lui Dumnezeu şi eşti prietena Lui. Şi El
este atât de mulţumit şi de binecuvântat de tine! Lui Îi place să fie prieten cu tine, Jasmine! Tu eşti
o binecuvântare pentru El!
Şi tu eşti aleasă şi pusă deoparte, separată – datorită petelor tale. Hmm... pete? Ce crezi că
ar putea să reprezinte petele? Eu cred că tu eşti pătată cu ungerea lui Dumnezeu. Uleiul lasă pete,
nu-i aşa? Pete de ulei pe şosea. Ulei împroşcat dintr-o tigaie, care lasă o pată pe hainele tale – se
lipeşte şi pătează şi rămâne pe tine, ceea ce în mod normal nu este un lucru foarte bun... DAR dacă
este Untdelemnul Bucuriei de la Dumnezeu, şi vrem atunci ca acest ulei să stea întotdeauna pe noi
şi să nu fie spălat niciodată!
Visul tău este ca imaginea din Psalmul 45 – Dumnezeu îţi spune că, „pentru că ai iubit
neprihănirea şi nu ai iubit răutatea, Dumnezeu te unge, toarnă untdelemnul bucuriei peste tine mai
mult decât peste tovarăşii tăi de slujbă!“ Îţi mulţumesc, Isuse!
Deci dacă tu eşti acel câine cu pete – prietenul loial, uns al lui Dumnezeu – atunci ce faci
tu? Ce se întâmplă mai departe în vis?
Doamna a spus: „Acest câine pe care-l vezi aici se poate transforma într-un peşte intrând
în apă! Face o vânătaie şi apoi se transformă în peşte.“
Serios? Nu am văzut niciodată aşa ceva până acum, ha ha! Mă întrebam de ce ţi-ar da
Dumnezeu această imagine şi am avut impresia că El mi-a dat o idee despre asta. Noi avem o
vorbă: „ca peştele afară din apă“ şi asta înseamnă că cineva nu se simte confortabil şi nu face bine
din cauză că nu este cu adevărat în mediul în care este obişnuit să fie.
Un peşte nu face bine afară din apă, dar el se simte GROZAV în apă, nu? Cam acelaşi lucru
se întâmplă şi când este vorba de câine, dar invers. Un câine se simte grozav în afara apei, dar ÎN
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apă nu se simte la fel de bine, nu-i aşa? Adică, el poate să înoate cât de cât, dar nu ca peştele! Prin
comparaţie cu un peşte, un câine nu poate să înoate deloc bine, nu?
Deci, ideea este că, dacă aş fi un câine şi aş intra în apă, ar fi absolut minunat pentru mine
dacă m-aş transforma într-un peşte, nu? Atunci aş fi la fel de rapid şi de agil şi de minunat în apă
cum sunt pe pământ. Asta ar fi perfect!
Deeeci poate că Dumnezeu îţi arată că, inclusiv atunci când treci prin situaţii inconfortabile
– ca aceea cu fata din biserică, şi chiar şi alte lucruri din viaţă care par dificile sau înspăimântătoare
– Dumnezeu spune: „Poate te simţi pentru o secundă ca un câine în apă“ (o vânătaie scurtă, ceva
mic şi inconfortabil pentru un minut, dar nimic serios), dar apoi – APOI – Dumnezeu te va
transforma într-un peşte! El va face în aşa fel încât tu SĂ FII confortabilă şi să POŢI „înota bine“,
adică El îţi va da putere şi înţelepciune şi încredere să faci orice ai nevoie să faci! În ORICE
situaţie! Ce imagine incredibilă este asta!
Şi îţi vine să crezi că este în Biblie un verset care chiar vorbeşte oarecum despre asta?
Nicidecum, nu? Ei bine, el nu vorbeşte specific despre câini care se transformă în peşti, DAR spune
că, atunci când Duhul Domnului a venit cu putere peste Saul, el a fost transformat în altă persoană
(1 Samuel 10:6)! El a fost atât de schimbat de ungerea cu ulei a lui Dumnezeu, încât prietenii lui cu
greu l-au mai recunoscut. Era ca şi cum el ar fi fost o cu totul altă persoană pentru că Dumnezeu l-a
binecuvântat atât de mult şi l-a făcut atât de puternic şi curajos şi încrezător şi înţelept!
Vaca sfântă, nu? Visul tău este o imagine perfectă pentru noi ca să ne amintim întotdeauna
acel verset, şi asta pentru că Duhul Sfânt te-a uns cu petele Untdelemnului Bucuriei şi Fericirii, deci
acum ai puterea să faci orice ai nevoie să faci. Poţi să te schimbi uşor şi să creşti şi să devii tot ceea
ce Dumnezeu vrea să fii! Dacă eşti confuză, El te va ajuta să înţelegi şi să devii mai inteligentă.
Dacă eşti temătoare sau stânjenită, El îți va da pace şi încredere.
Dacă eşti tristă, El îți va da speranţă şi fericire.
Dacă eşti slabă, atunci El te va face puternică şi tare.
Şi dacă vreodată nu ştii ce să faci, El îți va arăta şi îţi va spune şi te va ajuta – cu orice.
Exact aşa cum face El prin acest vis. Îmi place foarte mult, Jasmine! Şi sunt atât de
încântată pentru tine!
Mami s-a întors şi am încercat să găsesc un scaun. Acolo era o fată care stătea exact unde
stătuse o bună prietenă dumincă. Am întrebat-o cum o cheamă şi era un nume pe care nu-l mai
auzisem niciodată, pentru că nu văzusem ecusonul ei. Şi atunci am închis ochii încă o dată şi m-am
trezit.
Ştii ce văd în această scenă din visul tău, nu? Văd acelaşi lucru ca atunci când „şi se arătase
ceva în cabina de sunet“. Este tot despre a Privi şi a Asculta – din nou! Vezi? Ştiu că cea mai
puternică emoţie pe care ai avut-o în vis a fost confuzia, dar simt că Dumnezeu spune că, dacă te
uiţi la El şi asculţi vocea Lui când eşti confuză (aşa cum faci chiar acum, înţelegând visul tău),
acestea sunt cheile care vor descuia răspunsurile şi inteligenţa şi înţelepciunea de care ai nevoie.
Adică, am înţeles perfect ce ai vrut să spui despre faptul că ai văzut ecusonul cuiva şi despre
cum te-a ajutat asta să auzi şi să înţelegi mai bine atunci când oamenii îţi spun numele lor, nu?
Faptul că îl vezi te ajută să îl auzi cumva mai bine, nu-i aşa?
Şi cred că uneori aşa e şi cu Dumnezeu... poate El ne spune ceva, dar e mai uşor dacă putem
să şi VEDEM, nu? Şi atunci are mai mult sens. De aceea El ne dă vise, exact ca acesta! Nu numai
să Îl auzim spunându-ne ceva, dar şi vedem asta; şi chiar mai mult, şi simţim asta. Asta e cea mai
bună din cele trei!!
De fapt îmi place foarte, foarte mult şi această parte a visului, Jasmine. Pentru că, ştii ce?
Îmi aminteşte de un alt verset din Biblie. Îţi vine să crezi? Tu pur şi simplu visezi din Biblie de la
început până la final în acest vis! Vesetul la care Dumnezeu m-a făcut să mă gândesc este unul
dintre versetele mele preferate din întreaga Biblie.
El spune că „ochiul nu a văzut şi urechea nu a auzit toate lucrurile minunate pe care le-a
pregătit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc – DAR Dumnezeu ne arată aceste lucruri prin Duhul
Lui cel Sfânt!“
Este ca în visul tău, Jasmine! Ochii tăi nu puteau să vadă ecusonul şi urechile tale nu puteau
să audă care a spus ea că este numele ei, dar... DAR tu totuşi ai fost prietenoasă cu ea. Ai făcut CE
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TREBUIE şi ai vorbit cu ea şi ai întrebat-o cum o cheamă şi ai încercat să fii prietenă cu ea şi să
ajungi să o cunoşti.
Cred că ea reprezintă înţelepciunea şi revelaţia şi inteligenţa minunate pe care Dumneze
vrea să ţi le dea, lucruri pe care le înveţi de la Dumnezeu Însuşi când El te învaţă prin visele tale –
exact cum faci tu acum.
„Tu îi spui înţelepciunii: «Tu eşti sora mea» şi numeşti priceperea prietena ta cea mai bună“
(Proverbe 7:4).
Şi cum ştiu eu sigur că devii prietenă cu înţelepciunea lui Dumnezeu? Pentru că asta a arătat
visul tău! Pe acea fată, pe care nu o cunoscuseşi înainte, tu ai început să o cunoşti şi să vorbeşti
puţin cu ea, nu? ŞI ea „stătea exact unde stătuse duminică o bună prietenă“. Deci toată această
înţelepciune şi revelaţie de la Dumnezeu devine prietena ta! BRAVO, Jasmine!
Şi, după toate aceste aventuri minunate, incredibile din visul tău, Dumnezeu îţi arată
rezultatul final. După ce ai petrecut întregul vis ascultând tot ce El ţi-a spus, privind la tot ce El ţi-a
arătat în modul în care El le vede şi ascultând de El... atunci ce?
Ai primit ce ai vrut Ai „închis ochii încă o dată şi te-ai trezit“, ceea ce tu ai spus că vroiai să
faci încă de la început! Vroiai să ieşi din acest vis, nu? Dumnezeu nu a uitat. El ştie care sunt
lucrurile de care îți pasă! Şi El îţi dă ce vrei şi ce Îi ceri. Vrei să te trezeşti şi să ieşi din vis?
Dumnezeu ţi-a răspuns la rugăciune şi ai făcut asta! (Matei 6:33).
Ce final fericit, Jasmine! Este perfect! Îmi place foarte mult!
Sunt atât de încântată pentru tine şi pentru tot ceea ce Dumnezeu îţi spune şi îţi arată în
visele tale. Să privesc filmele lui Dumnezeu noaptea când dorm este unul dintre modurile mele
preferate de a auzi de la El! Deci cred că este absolut fabulos şi incredibil de încântător şi complet
minunat să vezi visele extraordinare pe care Dumnezeu ţi le dă şi ţie. Eşti o fată atât de bună şi de
înţeleaptă dacă-l asculţi pe Dumnezeu în visele tale! El îţi vorbeşte întotdeauna! Cât e ziua de lungă
şi cât e noaptea de lungă.
Isus şi cu mine suntem atât de mândri de tine şi te iubim atât de mult, Jasmine!
Mătuşa Charity
DECI, CE A CREZUT EA?
Am tipărit mesajul despre vis pentru Jasmine pe o hârtie roşu deschis şi ea a păstrat-o mult
timp într-un loc special din dulapul ei.
Ea era recunoscătoare şi mesajul a făcut-o foarte fericită pentru că, aşa cum a spus,
„Dumnezeu practic spune «Jasmine, eşti grozavă!»“
Într-adevăr, El asta spune. Şi acesta este mesajul pe care El încearcă încontinuu să-l
comunice tuturor copiilor Lui, tineri şi în vârstă, în fiecare noapte, prin visele lor: „Eşti grozav. Te
iubesc atât de mult! Sunt atât de mândru de tine şi Îmi place foarte mult să fiu Tatăl tău.“
Aceasta este inima Tatălui nostru, care ne-a ales cu tandreţe încă dinainte de întemeierea
lumii, ca să fim în familia Lui, după buna Lui plăcere şi buna intenţie a voii Lui (vezi Efeseni 1:45). În traducere: El este nebun după noi!
Suntem acum aproape de sfârşitul călătoriei noastre împreună, aşa că ne îndreptăm spre
ultimul capitol şi vom rezuma ce am descoperit şi vom pune laolaltă tot ce am învăţat până acum.
Mai sunt doar câteva mici sfaturi, idei şi răspunsuri de împărtăşit şi apoi va fi rândul tău să
interpretezi vise!
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Capitolul 12
SĂ PUNEM TOTUL LAOLALTĂ: SFATURI PRACTICE
PENTRU INTERPRETAREA VISELOR
„Şi El a spus: «Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă
voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis»“
–
Numeri 12:6

În Cartea lui Iacov găsim un principiu foarte util în interpretarea viselor: nu avem pentru că
nu cerem (vezi Iacov 4:2). Cel mai bun loc de unde să începem este să-I cerem Domnului să ne
transmisă mesajele Sale prin vedeniile noastre de noapte. Dacă nu am avut încredere în vise în
trecut, să ne pocăim şi să-I spunem lui Dumnezeu că repunem visele în locul lor corect şi le onorăm
ca pe un dar preţios de la El.
Apoi trebuie să-L aşteptăm să vorbească. Ştim că ni se face după credinţa noastră, de aceea
avem încredere că atunci când căutăm Duhul Lui prin vise El nu ne va dezamăgi (vezi Matei 9:29;
Luca 11:9-13). Dumnezeu vrea să Se conecteze cu noi chiar mai mult decât vrem noi să ne
conectăm cu El, aşa că, atunci când punem capul pe pernă, să ne întoarcem inima şi afecţiunea spre
El.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Spune-ţi ţie însuţi: „Cred că visele conţin un mesaj valid“.
Acesta este un semnal pentru inima ta că tu iei visele în serios şi vrei să auzi ce au ele
să-ţi spună. Îi dai inimii tale permisiunea – şi chiar îi ceri asta – să te trezească după fiecare vis.
Şi ea va face exact aşa. Vezi tu, dacă nu te trezeşti în cinci minute de la sfârşitul visului, nu ţi-l
mai aminteşti. Dacă îi spui inimii tale că visele sunt urmarea unei pizza nedigerate, atunci ea te
va lăsa să dormi şi nu te va trezi când visul se va termina, şi astfel nu ţi-l vei aminti.
SCURT ŞI CUPRINZĂTOR
Daniel ţinea rezumate ale viselor lui şi noi ar trebui, de asemenea, să avem propriile
rezumate (vezi Daniel 7:1). Versiunea „Reader’s Digest“ a viselor noastre este modul cel mai uşor
de a ajunge la inima mesajelor lor.
Putem să ţinem un jurnal sau un carneţel lângă pat şi să-l lăsăm deschis la o pagină albă, cu
un pix deasupra. Vrem să pregătim aceste obiecte înainte de a merge la culcare din mai multe
motive. În primul rând, este un semnal dat inimii şi minţii noastre că valorizăm visele şi credem că
ele au semnificaţie. Odată ce am stabilit asta clar şi ne-am declarat intenţia de a ni le aminti, ne vom
trezi mult mai uşor şi ni le vom aminti. În al doilea rând, în toiul nopţii nu vrem să umblăm
bezmetici încercând să pregătim pixul şi foaia pe întuneric. Dacă le aranjăm dinainte nu vom avea
nevoie să aprindem lumina; trebuie doar să pipăim după ele şi apoi să scriem.
Este uimitor cum un vis avut în toiul nopţii poate fi atât de puternic încât să fim siguri că
nu-l vom uita niciodată. Şi apoi o facem. Dacă nu-l notăm, şansele să ne amintim un vis când ne
trezim sunt prea aproape de zero ca să ne asumăm acest risc.
De obicei tot ce trebuie să facem este să luăm notiţe. Nu trebuie să povestim întregul vis şi
nici nu trebuie să scriem atunci noaptea un rezumat al lui. Uneori tot ce trebuie pentru a deschide
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memoria şi a avea înapoi în conştiinţa noastră întreaga desfăşurare a vedeniei de noapte este să
consemnăm doar câteva idei cheie – un personaj, o caracteristică, o emoţie, un loc principal.
O altă modalitate de a ne aminti visele este să ne rugăm în Duhul când începem să ne
trezim. Este extrem de eficient, deoarece păstrează legătura noastră cu revărsarea Duhului şi face să
fie mult mai simplu să ne amintim şi să readucem la suprafaţă acele vise pe care tocmai le-am avut.
Continuând să ne rugăm în limbi pe măsură ce ne gândim la vis ne ajută şi să „combinăm gândurile
spirituale şi cuvintele spirituale“ şi să discernem mai uşor interpretarea vedeniei de noapte (vezi 1
Corinteni 2:12-13).
Unii oameni folosec un telefon mobil sau un reportofon pentru a-şi aminti visele. Dacă
locuieşti singur şi nu contează că faci puţin zgomot în toiul nopţii, asta poate fi grozav.
Găseşte orice ţi se potriveşte cel mai bine. Trebuie doar să ne asigurăm că putem cumva să
ne recuperăm şi să ne înregistrăm conţinutul visului pentru a avea ceva de interpretat.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Dacă rosteşti numele unei persoane sau al unui lucru sau dacă în visul tău citeşti ceva
care este scris, acest lucru este în mod deosebit important.
O dată am visat că mergeam cu un camion şi am auzit o prognoză meteo. În două
momente diferite din vis prezentatorul a spus acelaşi lucru. Aceasta a fost o cheie pentru a
descifra înţelesul visului.
Cu siguranţă vrem să acordăm atenţie frazelor rostite pe care le auzim sau oricăror litere
scrise, cărţi de vizită sau semne pe care le citim în visele noastre.
Dacă este un cântec sau un anume tip de muzică, ţine seama de asta.
De multe ori cheile importante sunt ascunse în aceste detalii care par nesemnificative.
FRAGMENTE DE REVELAŢIE
Uneori ne trezim şi nu ne amintim întregul vis.
Ştim că părea destul de lung şi de întortocheat, dar tot ce ne putem aminti este ultima scenă
sau doar o conversaţie. Poate să nu pară mult, dar cu siguranţă este suficient. Să nu ne îngrijorăm în
legătură cu ceea ce nu ne putem aduce aminte; să ne încredem în Duhul Sfânt că ne va aduce
aminte lucrurile asupra cărora vrea El să ne concentrăm (vezi Ioan 14:26).
De fapt, am primit adesea multă încurajare şi înţelegeri minunate printr-o simplă scenă
dintr-un vis. De aceea, dacă nu ne amintim totul, nu trebuie să ne preocupăm prea mult în legătură
cu asta! Lucrăm cu ce avem şi Dumnezeu Se va asigura că Îşi va transmite mesajul către noi.
INTRUZIV ŞI INVAZIV
Ar trebui întotdeauna să încercăm să ne trezim în mod natural, dacă este posibil.
Soneriile ne împiedică să rechemăm visul. În ceea ce mă priveşte, le consider cumva lipsite
de respect faţă de experienţa spirituală pe care o avem cu Dumnezeu prin visele noastre. Ne
odihnim cu El şi apoi suntem aruncaţi înapoi cu violenţă într-o stare conştientă. Tocmai i-am trimis
inimii noastre un mesaj tare şi clar, spunând: „Îmi pare rău, dar, indiferent ce se întâmplă acolo, nu
este nici pe departe atât de important pentru mine ca această viaţă reală. Trebuie să mă grăbesc şi să
intru în ea.“
Cu siguranţă, în cultura noastră modernă pare cumva nerealist să nu foloseşti soneria
ceasului. Sigur că am un ceas cu alarmă, şi în fiecare noapte îl pun să sune. Dar aproape niciodată
nu mă trezesc cu el. Să nu te bazezi pe alarma ceasului nu depinde de ora la care ne trezim, cât de
ora la care mergem la culcare, şi care, pentru cei mai mulţi dintre noi, este ceva ce putem ajusta şi
controla.
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Dacă vedem somnul ca pe o pierdere de timp şi ca pe ceva care ne împiedică să ne vedem
de vieţile noastre „reale“, nu ştim încă ce trebuie să ştim. Dacă, în loc de asta, înţelegem timpul de
somn şi vis ca pe o modalitate de a ne conecta cu lumea supranaturală a duhului, unde locuieşte
Dumnezeu, atunci chiar vom vrea să petrecem acolo cât de mult timp putem.
CERCETAREA ESTE ŞI EA IMPLICATĂ
Ştim că s-a dovedit că opt ore de somn sunt ideale pentru aproape oricine pentru a rămâne
puternic din punct de vedere fizic. Interesant este că studiile au mai arătat că opt ore de somn sunt
optime pentru a lucra cu visele, deoarece în esenţă ultimele şaizeci spre nouăzeci de minute de
somn sunt timp REM pentru vise. De aceea, dacă ne disciplinăm să mergem la culcare la 10:00 sau
11:00 PM, atunci până la 6:00 sau 7:00 AM în dimineaţa următoare am cronometrat cu succes cele
opt ore ale noastre de somn şi ne-am asigurat timpul optim de somn şi de vis.
Uneori, totuşi, ne putem trezi la 5:00 AM şi ne gândim că dacă ne trezim acum vom avea
aşa un început bun de zi! Aceasta nu este neapărat cea mai bună idee. Ar trebui să ne amintim că
noi avem părtăşie cu Dumnezeu în visele noastre, deci nu vrem să pierdem nimic.
Lasă graba; întoarce-te şi adormi la loc. Atunci vom avea visele cu cel mai mare impact,
deoarece, în general, această ultimă oră este de somn uşor REM, tipul de somn în timpul căruia
apar visele.
SOMN SACRU
Noi am fost creaţi să ne conectăm cu Dumnezeu, deci ar trebui să depunem eforturi pentru a
ne structura vieţile în jurul acestui unic lucru. Visele ne ajută să ne îndeplinim acest obiectiv
permiţându-ne să experimentăm viaţa în duhul, în afara pereţilor lumii noastre fizice cu patru
dimensiuni. Ele ne arată că există mai mult decât această matrice spaţiu-timp.
Noi vrem să trăim în „cerurile“ despre care vorbeşte Scriptura şi visele sunt calea cea mai
scurtă şi mai rapidă care ne duce acolo. Ele sunt podul pe care-l putem traversa pentru a călători în
lumea spiritului, chiar în Împărăţia lui Dumnezeu, în absolut fiecare noapte. Ce dar! Ce aventură!
Dumnezeu a creat serile şi dimineţile şi a pus deoparte o zi de odihnă.
Nu trebuie să luptăm împotriva modului în care ne-a conceput Dumnezeu. Vrem să trăim în
acord cu ritmurile Cerului şi de aceea somnul poate fi una dintre cele mai „spirituale“ activităţi pe
care le facem. Să visăm cu Dumnezeu deschide supranaturalul pentru noi în moduri diferite de viaţa
reală, când mintea noastră conştientă, naturală, are nevoie să scruteze şi să analizeze lucrurile
duhului. Prin vise avem o curgere de revelaţie pură direct din inima lui Dumnezeu către a noastră.
Cu siguranţă că noi discernem lucrurile spirituale prin duhul nostru. Ştim că avem gândul
lui Hristos (vezi 1 Corinteni 2:16). Nimeni nu cunoaşte gândurile omului, cu excepţia duhului
omului, care este în el.
La fel, nimeni nu cunoaşte gândurile lui Dumnezeu, în afară de Duhul lui Dumnezeu, pe
care L-am primit pentru a putea şti aceste lucruri (vezi 1 Corinteni 2:11-12). Prin Duhul Lui
cunoaştem; Duhul Sfânt ne revelează cele mai profunde gânduri ale lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni
2:10).
Daniel 2:30 este un verset uimitor. El ne spune că odată ce primim interpretarea visului
nostru înţelegem gândurile inimii noastre. Isus trăieşte în inima noastră şi Duhul Lui este unit cu
duhul nostru (vezi 2 Corinteni 1:22; 1 Corinteni 6:17). Deci prin interpretarea viselor înţelegem şi
gândurile inimii Lui.
Din adâncul nostru curg râurile Duhului Lui (Ioan 7:38-39). Deci vrem să mergem în
profunzime şi să ne conectăm cu inima noastră, unde locuieşte Duhul lui Hristos (vezi Galateni
4:6). Apoi, când începem să trăim tot mai mult pe baza uniunii inimii noastre cu Dumnezeu, suntem
capabili să folosim cuvintele Duhului Sfânt pentru a explica misterele ascunse ale realităţii Lui
spirituale (vezi 1 Corinteni 2:7,13).
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Cheia dr. Virkler pentru vis
Nu poza în expert în interpretarea viselor altora până când nu ai făcut interpretare
pentru tine timp de cinci ani.
Poţi oferi idei şi sfaturi altora, privitoare la visele lor, dar nu pretinde că ai mai multă
îndemânare sau autoritate decât ai de fapt. Aminteşte-ţi că eşti responsabil pentru sfaturile pe
care le dai.
SĂ OBŢINEM IMAGINEA DE ANSAMBLU
De asemenea, este foarte important să nu ne pierdem în toate detaliile unui vis şi să nu mai
înţelegem mesajul „imaginii de ansamblu“. Acesta poate fi un echilibru fragil, pentru că există
înţeles în nuanţele şi micile detalii ale viselor.
Eu am vise foarte vii de care îmi amintesc aproape în fiecare noapte. Am lăsat deoparte o
mulţime de detalii în exemplele de vise din această carte pentru că ne este prea uşor să ne
împotmolim în amănunte inutile.
Recomand ca la început lucrurile să fie simple. Uită-te la vise de la cel mai elementar nivel
posibil când începi să le interpretezi.
Când învăţăm o limbă nu vom începe prin a scrie sonete. Începem să învăţăm ABC-ul.
Începem cu cuvinte şi fraze simple şi ne dezvoltăm înţelegerea modului în care se potrivesc între
ele toate aceste lucruri. La fel, începem cu simpla „Abordare a întrebării cheie“ pentru a interpreta
visele şi construim pornind de aici.
De exemplu, în visul „Alergând speriată“, din Capitolul 4, aş fi putut include mult mai
multe informaţii care să descrie restul visului: mall-ul în care eram, ceilalţi oameni pe care îi
întâlnisem, culorile specifice şi stilul rochiei pe care o purtam etc. Şi, da, există înţeles în acele
componente, dar sunt câteva motive pentru care am ales să nu intru aici în astfel de detalii.
În primul rând, ele distrag atenţia. În visul profetic despre prinderea animalelor care
prefigura descoperirea unui şoarece în casa noastră, poate te-ai gândit: „Acesta este chiar un vis la
propriu. Nu era niciun simbolism acolo.“
De fapt, era; doar că nu am vrut să complic povestea la acel moment. Totuşi, îţi voi spune ce
„animal unic“ s-a târât afară din canalul de scurgere al chiuvetei. La început era un şarpe, şi apoi
şarpele s-a transformat într-un pui de dinozaur. Nu, nu glumesc.
Dacă ţi-aş fi spus asta, ne-am fi pierdut în pustie. Ne-am fi agăţat de acele detalii şi am fi
pierdut ideea generală grozavă că visul era despre prinderea animalelor şi despre ce se întâmpla la
mine în casă.
Celălalt motiv pentru care nu am intrat în multe detalii este pur şi simplu pentru că, dacă aş
face-o, atunci ar trebui să explic emoţiile mele personale şi experienţele din trecut legate de fiecare
aspect al visului pentru ca tu să înţelegi semnificaţia şi mesajul lui în felul în care le înţeleg eu. Un
efort prea mare pentru o recompensă mică. Pentru mine înseamnă mult pentru că e visul meu. Şi
odată ce începi să te simţi confortabil cu propriul limbaj al viselor de la Dumnezeu detaliile din
vedeniile tale de noapte vor însemna mult şi pentru tine. Până atunci, nu-ţi face griji în legătură cu
detaliile.
PĂDUREA PENTRU COPACI
La fel, în visul „Secretele membrilor societăţii“ mai era o scurtă scenă care mi-a transmis o
idee importantă, şi apoi un întreg vis separat, mai târziu în aceeaşi noapte, care au confirmat şi au
clarificat mesajul. Intenţionat nu am intrat în toate aceste detalii, sau „copaci“, pentru că am vrut să
mă asigur că nu ratăm „pădurea“.
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Întotdeauna ne putem întoarce şi să ne rugăm mai târziu pentru detalii. Dar cel mai
important este înţelesul general. Mai mult decât orice, vrem să fim siguri că am identificat ideea
generală a visului, astfel încât să nu ratăm mesajul principal pe care Dumnezeu ni-l transmite astfel.
Un alt mod de a ne uita la acest principiu pentru a simplifica interpretarea viselor este
rezumat în următorul citat atribuit lui Albert Einstein: „Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase
ani, nu înţelegi nici tu însuţi acel lucru“. În Evanghelii, Isus a spus că nu poţi intra în Împărăţia
Cerurilor dacă nu devii ca un copilaş (vezi Matei 18:3). Dacă vreun aspect al spiritualităţii noastre
este prea complex pentru ca un copil să-l aprecieze, atunci este prea dificil şi probabil nu avem
nevoie să facem asta. Pentru a ilustra potenţiala lipsă de efort a interpretării viselor, să luăm acel
coşmar din Capitolul 4 despre teama care mă paraliza. Aş putea împărtăşi asta cu nepotul meu de
cinci ani, şi el ar putea să-mi explice. Aş spune: „Prietene, ce fac eu în acel vis?“
„Alergi! Şi te ascunzi!“
„Ai dreptate? Şi de ce alerg şi mă ascund?“
„Pentru că ţi-e frică!“
Şi asta este. Despre asta e visul. Tot ce trebuie să facem e să ne întrebăm (sau ideal ar fi săL întrebăm pe Domnul): „În care domeniu din viaţa mea fug de ceva? Cum mă ascund eu? Sau de
ce îmi este frică?“ Trebuie să căutăm modul în care acţiunea şi emoţia principală a visului se
potrivesc cu acţiuni şi emoţii din viaţa reală. Odată ce am stabilit o corelaţie, vom înţelege exact
domeniul din viaţa noastră căruia îi vorbeşte Dumnezeu.
SĂ VISĂM ÎMPREUNĂ
O altă modalitate amuzantă de a ne perfecţiona abilitatea de a interpreta vise este să facem
asta împreună într-un grup. În copilăria mea, familia a fost „grupul“ unde ne împărtăşeam visele şi
ceea ce ne spunea Dumnezeu prin ele. Când tatăl meu preda într-o Şcoală biblică, unul dintre
cursurile lui era despre interpretarea creştină a viselor. În fiecare săptămână studenţii veneau cu
visele lor recente şi le interpretau şi le înţelegeau împreună. Când se termina semestrul participanţii
la curs solicitau un timp suplimentar împreună în Laboratorul de Vise, unde puteau continua să-şi
îmbunătăţească abilităţile. Te încurajez să găseşti cel puţin o persoană care să-ţi împărtăşească
pasiunea de a-L auzi pe Dumnezeu 24/7 şi care să crească împreună cu tine.
În cele ce urmează ne vom uita la câteva principii utile pe care să le folosim în cadrul unui
grup.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Ghid pentru interpretarea viselor într-un grup
1. Membrii grupului să păstreze jurnalele lângă pat şi să-L roage pe Dumnezeu să le dea
vise, pe care ei le vor nota imediat la trezire. Visele împărtăşite în timpul din casă trebuie să fie
recente, astfel încât cel care visează să ştie cadrul visului; acesta reprezintă aspectele care erau pe
inima lui/ei când s-a dus la culcare. De asemenea, cel mai bine în lucrarea cu visele în grup este să
interpreetezi mai degrabă vise mai scurte decât vise mai lungi.
2. În cadrul unui grup, nu merge niciodată cu interpretarea visului unei persoane mai
departe decât vrea cel care a visat. Pe măsură ce este extras înţelesul visului, cel care a visat poate
să înţeleagă deodată că se vorbeşte despre ceva despre care nu e pregătit să discute în faţa unui
grup. Apără dreptul celui care a visat să spună: „Doar până aici vreau să merg cu interpretarea
acestui vis“.
O metodă de a interpreta visele în grup
(ajustează şi aplică pentru a interpreta şi propriile tale vise)
1. Cu liderul de grup conducând discuţia, interpretează două sau trei vise folosind
abordarea următoare:
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Abordarea întrebării cheie duce la revelaţia inimii (descoperire de sine îndrumată)
a. Scrie numele persoanei care a avut visul în colţul din dreapta sus al unei foi sau al unui
carneţel, astfel încât toată lumea să-i poată spune pe nume. Aceasta stă în picioare sau jos în faţa
camerei, deschisă pentru a răspunde la întrebări din partea grupului.
b. Persoana care a avut visul îl citeşte de două ori cu voce tare. În timp ce este citit visul,
cineva să scrie pe tablă elementele cheie şi evenimentele din vis, lăsând spaţiu între ele. Dacă nu
există o tablă, fiecare membru al grupului ar trebui să facă o listă pe o foaie, pentru a avea
propriul raport.
c. Întreabă persoana care a avut visul:
■ Care a fost emoţia cheie din vis?
■ Care a fost acţiunea cheie din vis?
■ În ce domeniu din viaţa ta experimentezi aceste emoţii şi acţiuni?
Acestea îi vor da persoanei care a avut visul şi grupului un punct de referinţă despre
cadrul visului şi aspectul de care se va vorbi. Răspunsurile la aceste întrebări pot fi scrise în
partea de sus a tablei, după sintagmele „Emoţie cheie“ şi „Acţiune cheie“.
d. Dacă începi cu primul eveniment sau element al visului şi continui până la ultimul,
ascultătorii vor pune întrebări precum:
■ Care este trăsătura dominantă a acelei persoane?
■ Ce emoţie reprezintă acel animal pentru tine?
■ În ce fel experimentezi acum în viaţa ta (evenimentul descris în vis)?
e. Dacă persoana care a avut visul nu poate da un răspuns la niciuna din întrebările de mai
sus:
■ Aminteşte-i să se relaxeze şi să se acordeze la curgerea de gânduri, în locul gândurilor
analitice, mutându-se astfel de la minte la inimă.
■ Fă un brainstorming (sau heartstorming), oferind sugestii în legătură cu ce ar putea
semnifica un element din vis. Acestea ar trebui listate pe tablă.
■ Apoi cere-i persoanei care a avut visul să meargă la tablă şi să tragă o linie peste cele
care nu au deloc ecou în inima ei şi să le încercuiască pe cele care îi spun ceva inimii ei, oferind
orice interpretare pe care Dumnezeu o revelează în acest proces.
2. Dacă timpul o permite, împarte clasa în grupuri de patru până la şase persoane şi punele să lucreze două până la trei ore la interpretarea viselor unor persoane din grupul lor. Urmăreşte
instrucţiunile prezentate mai sus pentru interpretarea în grup a viselor. Instruieşte grupurile să
folosească Abordarea întrebării cheie. Dacă au nevoie de ajutor, să ridice mâna pentru a atrage
atenţia liderului clasei să lucreze cu grupul lor.
Când liderul de seminar sau de clasă nu asistă un anumit grup, el sau ea ar trebui să treacă
de la un grup la altul, asigurându-se că lucrurile evoluează bine în fiecare dintre ele.
MĂ AUZI ACUM?
Uneori visez că încerc să-mi sun mama fără să reuşesc să dau de ea. Conexiunea este
proastă sau nu am semnalul suficient de bun pe telefonul mobil. Sunetul se întrerupe sau apar alte
probleme şi este un mare efort să comunicăm. Aşa cum am menţionat, mama mea Îl reprezintă de
obicei pentru mine pe Duhul Sfânt, deci voi avea deseori astfel de vise când mă lupt să-L aud clar
pe Dumnezeu pe marginea unui anumit subiect. Nu că El este neclar; de obicei pur şi simplu eu nu
primesc bine mesajul!
Pot fi multe alte lucruri care se întâmplă pe fundalul visului, dar provocările legate de
conversaţie sunt acţiunea cheie. Ele sunt, de asemenea, cele care îmi dau cele mai puternice emoţii
(de exemplu, exasperare).
Acesta este simbolul esenţial asupra căruia mă concentrez fără a fi distrasă de toate
activităţile mai puţin importante şi de detaliile din jurul acestui eveniment principal.
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Telefoanele sunt o imagine ideală a conectării cu lumea spirituală. La telefon comunicăm cu
cineva care nu este cu adevărat „aici“. Nu-i putem vedea sau atinge, şi totuşi suntem conectaţi cu ei.
Deşi nu este perfectă în această corelaţie (din moment ce realitatea spirituală este chiar aici), este
totuşi o imagine utilă în lumea naturală pentru ceea ce se întâmplă în spiritual.
Să visezi despre o convorbire întreruptă, o conexiune proastă, statică sau interferenţă, este
un semnal că trebuie să ne examinăm inimile, „receptorul“ nostru. Dumnezeu „transmite“
întotdeauna, deci sigur este ceva ce facem noi şi nu ar trebui să facem sau ceva ce nu facem şi ar
trebui să facem. Poate pur şi simplu încheiem prea curând o conversaţie când avem o idee despre ce
urmează să spună Dumnezeu, dar nu vrem să auzim. Dacă vom avea un astfel de vis vom vrea să ne
gândim în rugăciune dacă este vreun domeniu în viaţa noastră unde nu Îl ascultăm pe Dumnezeu.
Dr. Mike Murdock este pastor senior al Wisdom Center din Fort Worth, Texas. Una dintre
„Cheile Înţelepciunii“ este că „Dumnezeu nu va da niciodată noi instrucţiuni după ultimul tău act
de neascultare“.34
Dacă nu am acţionat conform ultimului vis pe care ni l-a dat Dumnezeu sau dacă nu am
aplicat în viaţa noastră cuvintele Lui anterioare, de ce ne-ar mai da El direcţie în continuare? Dacă
noi decidem să nu facem o schimbare corectă în drumul nostru şi în loc de asta sărim înainte la
următoarea indicaţie de pe hartă, nu vom ajunge la destinaţia planificată. În mila Lui, El ne
aşteaptă. De cele mai multe ori, nu facem oricum asta. Noi nu trăim intenţionat în păcat în mod
normal. Nu, noi suntem dispuşi şi ascultători şi suntem de obicei în acord cu tot ce vrea Dumnezeu
să facă în vieţile noastre. De aceea, dacă visăm o conexiune proastă de internet sau o convorbire
care se întrerupe, cel mai probabil este o simplă atenţionare, pentru a ne asigura că suntem în cea
mai bună poziţie pentru a primi tot ceea ce ne spune Domnul.

Cheia dr. Virkler pentru vis
Visul îl cheamă la acţiune pe cel ce visează. În Biblie, când oamenii se trezeau, acţionau
pe baza viselor lor. Acţionează şi tu pe baza viselor tale!
CONDUCÂND ÎN CERCURI
Într-o noapte am avut două vise. În primul, eram complet pierdută, conducând în cercuri şi
sfârşind prin a fi cu adevărat supărată. Vorbeam la telefon cu mama mea, dar nici măcar nu-i
puteam spune unde sunt, aşa că nu putea să mă ajute dându-mi direcţie. Era extrem de frustrant.
Cadrul visului era că în viaţa reală eram într-o dispoziţie mai degrabă ciudată, nefericită în
acea noapte, şi, în loc să procesez acele emoţii negative şi să I le dau lui Dumnezeu, în mod
neînţelept m-am dus pur şi simplu la culcare. M-am trezit în toiul nopţii din acest vis despre
condusul în cerc şi am ştiut imediat ce spunea Dumnezeu: „Nu te pot ajuta dacă nu Mă laşi!
Trebuie să recunoşti unde eşti acum pentru ca Eu să te aduc într-un loc mai bun.“
Visul mă chema la mărturisire şi pocăinţă. Din punct de vedere biblic, mărturisire înseamnă
pur şi simplu „să spui acelaşi lucru cu“.
Când ne mărturisim păcatele, noi spunem despre păcatele noastre acelaşi lucru pe care îl
spune Dumnezeu, recunoscând că nu acesta este cel mai bun lucru al Lui pentru noi sau locul unde
ar trebui să fim.
Adesea ne gândim la pocăinţă ca la a ne întoarce şi a schimba direcţia, aşa cum încercam eu
să fac în visul meu. Cuvântul grecesc tradus prin „a se pocăi“ ne luminează în legătură cu ce avem
de făcut înainte de a putea schimba direcţia, pentru că el înseamnă, literal, „a ne schimba modul de
a gândi“. Când ne pocăim, ne schimbăm gândurile, astfel încât ele să se alinieze cu gândurile lui
Dumnezeu.
Experienţa mea prin acest vis şi efectele lui sunt similare cu ce a descris David în Psalmul
19:
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Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
Păzeşte, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi
fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele
inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu” (Psalm 19:12-14).
Ca rezultat al acestui vis, mi-am aliniat cuvintele pe care le rosteam şi meditaţia inimii mele
cu cele ale Domnului. Am recunoscut că eram într-un loc nepotrivit, emoţional vorbind, şi am fost
de acord cu El că inima mea este casa Lui şi, de aceea, categoric nu e loc acolo pentru emoţii
negative. Acesta a fost cadrul celui de-al doilea vis al meu din acea noapte.
O EMOŢIE ÎNFRICOŞĂTOARE
Aşa cum am menţionat, eram într-o dispoziţie ciudată, într-un soi de teamă, în acea seară,
înainte de a merge la culcare. Nu-mi puteam da seama care era problema mea. Atunci am avut visul
despre condusul în cercuri. M-am trezit, am acţionat conform visului prin mărtusirise şi pocăinţă, şi
am adormit la loc.
Apoi am visat un mic animal ciudat care la bază arăta ca un castravete cu picioare ce alerga
de colo, colo, terorizând pe toată lumea din casă. La început am strigat după ajutor, dar apoi am
înfruntat pur şi simplu frica şi am luat problema în mâinile mele. Am apucat animalul ciudat, dar
ştiam că încă am nevoie de ajutor. Am strigat-o pe mama şi, dintre toate lucrurile, ea a adus o
banană. Eram destul de sigură că ea nu va ucide creatura neavenită, dar, destul de sigură, ea a
strivit-o şi ziua a devenit mai bună.
Până în acest punct poţi identifica simbolurile şi de aceea poate ţi-ai dat deja seama de
interpretarea acestui vis. Dacă încă este puţin confuz, iată defalcarea:
Animalul ciudat, înspăimântător şi greu de identificat reprezenta emoţia ciudată,
înspăimântător de greu de identificat. Visul a arătat clar că animalul producea pagube în casa mea,
aşa că trebuia să mă ocup de asta, revelând în schimb modul în care negativismul nestăpânit
produce pagube în mine (casa lui Dumnezeu); el trebuie dat Domnului.
Ca şi în visul anterior, am încercat să strig după ajutor, dar de fapt aveam nevoie să fac întâi
ceva pe cont propriu. Asta a arătat cum trebuie să recunosc neglijenţa mea faţă de gândurile şi
emoţiile rele (anxietate, stres) care m-au adus în acest dezastru.
Faptul că am prins animalul cu mânile goale a arătat că eram, în cele din urmă, în stare să
pun degetul, să identific care era problema mea.
Pentru că mama Îl reprezenta pe Duhul Sfânt în vis, faptul că eu îi prezentam ei creatura
pentru a avea de-a face cu ea mi-a arătat cum Îi predam eu problema Domnului. Îmi mărturisisem
păcatul îngrijorării şi îndoielii, ceea ce era ca prinderea acelui păcat şi punerea lui pe altar înaintea
lui Dumnezeu.
Simbolul final a fost o banană de la mama care l-a strivit pe cel rău. Asta a arătat cum roada
Duhului Sfânt omoară seminţele firii (vezi Romani 8:13). Trebuia doar să-I prezint Domnului
emoţiile mele negative şi să-L las să aibă grijă de ele. Acţionând conform visului, echilibrul
emoţional a fost restabilit şi am fost încă o dată în stare să trăiesc în emoţiile sfinte ale lui
Dumnezeu de pace, bucurie şi dragoste. Un vis nebunesc? Poate. O interpretare încurajatoare care
m-a binecuvântat? Cu siguranţă.
Acţionând conform visului, echilibrul emoţional a fost restaurat şi am putut din nou să
trăiesc în interior emoţiile sfinte ale lui Dumnezeu de pace, bucurie şi dragoste.

Cheia dr. Virkler pentru vis
De obicei vom primi un mesaj principal în visele noastre de noapte. Pot fi câteva scene
sau segmente diferite de vis, şi chiar ne putem trezi şi primi apoi un alt vis sau două după ce
adormim la loc, dar mesajele cheie sunt aceleaşi. Ele vorbesc unei singure preocupări a inimii.
Dumnezeu ne comunică o revelaţie folosind diferite imagini şi simboluri.
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ACEEAŞI ACŢIUNE, DIFERIŢI OAMENI
Pentru a ilustra această cheie pentru vis, să ne uităm la scena finală dintr-o serie de vise,
care a implicat câteva imagini diferite ce păreau întâmplătoare şi care nu păreau deloc să se
potrivească. Dar ştim că un mod simplu de a ne concentra asupra mesajelor principale este să
vedem dacă este vreun fir comun care trece prin acele scene sau prin două sau mai multe vise din
aceeaşi noapte.
De exemplu, am avut un vis despre abuz. În primul rând, un pastor pe care îl iubeam era
bârfit (abuz spiritual/verbal). Apoi era o scenă în care apărea abuz de alcool. În al treilea rând, vărul
meu luase o supradoză de pastile de durere (abuz de medicamente).
Acum, visul nu avea nimic de-a face cu pastorul, cu vărul meu sau cu alcoolul. În loc de
asta, factorul comun era abuzul: abuz de persoană, de alcool şi de medicamente prescrise. Pentru că
am putut să văd clar abuzul ca ceea ce era, am putut reacţiona într-o situaţie din viaţa reală cu
înţelegere şi răbdare. Acolo unde eu am presupus că este beligeranţă, Dumnezeu mi-a revelat că
este zdrobire. Prin vis El mi-a arătat ce se întâmpla de fapt, astfel încât să pot răspunde în modul în
care mă chema El să o fac: cu mila şi harul Lui.
TOP DOISPREZECE PUNCTE CHEIE
Sintetizând, mai jos este o trecere în revistă a câtorva principii de bază pentru interpretarea
viselor. Odată ce ne filtrăm visul prin lentilele acestor principii, interpretarea va veni imediat.
1.
Cele mai multe vise sunt simbolice şi pline de limbaj figurativ; ele nu sunt literale.
2.
Cele mai multe vise sunt despre persoana care visează şi despre problemele cu care
se confruntă inima ei, nu despre alţii.
3.
Cadrul unui vis este ca legenda unei hărţi pentru căutarea unei comori; nu-l
înţelegem pe unul fără celălalt.
4.
Acţiunea şi emoţia principală din vis se corelează de obicei cu o acţiune şi emoţie
similare din viaţa reală.
5.
Odată ce am potrivit acţiunea şi emoţia din vis cu acţiunea şi emoţia corespondentă
din viaţa reală înţelegem cărui domeniu din viaţa noastră i se adresează visul.
6.
Visele, ca Duhul Sfânt Însuşi, revelează, dar nu condamnă.
7.
Imaginile din vis evocă emoţie şi emoţia ne îndeamnă la acţiune.
8.
Visele amplifică şi exagerează pentru a ne atrage atenţia.
9.
Dacă ignorăm mesajul unui vis el va reapărea, adesea mai dramatic (de exemplu,
într-un coşmar).
10.
Coşmarurile sunt adesea strigătul unei inimi nevindecate care revelează locurile
frânte unde trebuie să-L invităm pe Isus să le atingă şi să le restaureze.
11.
Visele sunt o formă de meditaţie care mută adevărul scriptural din mintea în inima
noastră.
12.
Visele sunt planul B al lui Dumnezeu, garantând că El are întotdeauna un mod de a
Se conecta cu noi.

Cheia dr. Virkler pentru vis
O doamnă a venit la mine cu următorul vis: Ea a intrat în casa ei şi mirosea a fum. A mers
sus căutând focul, dar nu l-a putut găsi.
Apoi s-a uitat jos, dar nu l-a putut găsi. A mers în bucătărie şi mirosul acolo era mai
puternic.
A deschis dulapurile de sus din bucătărie, dar nu a putut localiza focul. A deschis
dulapurile de jos, de acolo au sărit flăcări şi s-a trezit.
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La acel moment nu am putut înţelege ce spunea visul. Două luni mai târziu, ea a mers la
medic cu o problemă care a fost diagnosticată ca inflamare a intestinelor. Era o boală cauzată de
stres şi medicul i-a dat medicamente care să vindece inflamaţia.
Vezi că visul ei ne avertiza în legătură cu această problemă medicală cu două luni
înainte ca medicul să o diagnosticheze? Visul ei a arătat că în casa ei era un foc. Casa ei era
locul unde ea trăia – trupul ei. Focul era în bucătărie.
Bucătăria este locul unde mâncăm; de aceea ea simboliza tractul ei digestiv. Focul nu
era în dulapurile de sus, care ar fi putut simboliza partea de sus a aparatului ei digestiv, sau
stomacul. Era în dulapurile de jos, care simbolizau partea de jos a aparatului digestiv –
intestinele ei. Visul a arătat că era un foc în intestinele ei cu două luni înainte ca medicul să
diagnosticheze asta. Un an mai târziu visul s-a întors. Ea a înţeles imediat că dacă nu se
relaxează stresul pe care îl experimenta va aduce o nouă vizită la cabinetul medicului. S-a
relaxat şi a putut evita un alt atac.
O călăuzire minunată merită să asculţi şi să acţionezi pe baza ei!
Visul i-a oferit sfatul lui Dumnezeu, avertizând-o de calamitatea care urma să vină dacă
nu s-ar fi întors de la căile ei.
VEDERE DE NOAPTE
Vederea de noapte este abilitatea de a vedea clar noaptea. Aşa cum am descoperit prin
exemplele biblice şi contemporane din această carte - este o imagine perfectă a ceea ce ne ajută
visele să facem. Vedem viaţa mai clar şi mai mult din perspectiva lui Dumnezeu prin vederea Lui
de noapte. Prin vedenie de noapte.
Visele ne ajută să ajungem la punctul de vedere al lui Dumnezeu. Odată ce avem punctul
Lui de vedere – El ia lumea în general şi vieţile noastre în particular – avem o idee despre gândul
lui Hristos. Înţelegem mai mult modul Lui de a gândi. Ambiţia noastră nu este doar să fim ca
israeliţii care au văzut lucrările lui Dumnezeu. Scopul nostru este să fim ca Moise şi să înţelegem
căile lui Dumnezeu (vezi Psalmul 103:7). Visele ne ajută să facem asta. Aşa cum am arătat iar şi
iar, visele ne permit să vedem prin ochii lui Dumnezeu.
Acest lucru este important mai ales când ne amintim principiul observaţiei pe care l-am
învăţat din fizica cuantică: când observăm ceva afectăm acel lucru. Odată ce vedem adevărul lui
Dumnezeu în lumea sprituală noi îl „schimbăm“, astfel încât el nu mai este doar adevăr
supranatural în Cer; este adevărul nostru manifestat într-o dimensiune tangibilă.
Noi eliberăm resursele Împărăţiei în mediul nostru prin vedenie, văzând prin visele noastre
ceea ce vede Dumnezeu. Punându-ne de acord cu aceste instantanee ale duhului devenim o punte
prin care supranaturalul invadează naturalul, pentru ca gloria Lui să fie revelată în lumea noastră şi
Cerul să vină pe pământ.
DE AICI UNDE MERGEM?
La culcare! Rugăciunea mea este ca tu, la fel ca Daniel, să primeşti cunoştinţe şi
înţelepciune de la Dumnezeu şi intuiţie şi înţelegere pentru tot felul de vise şi vedenii (vezi Daniel
1:17,20). Sper că te simţi mai echipat şi împuternicit să înţelegi limbajul pe care Dumnezeu îl
vorbeşte noaptea.
Acum vezi că tu eşti persoana cea mai potrivită să lucrezi cu visele tale. Înţelegi că eşti cea
mai calificată persoană să interpretezi vedeniile tale de noapte. Ştii cadrul şi ce se întâmpla în viaţa
ta reală. Ştii la ce te gândeai când te-ai dus la culcare în acea noapte. Ştii cum te-a făcut visul să te
simţi şi ce înseamnă fiecare simbol pentru tine personal.
Duhul tău este una cu Duhul Sfânt (vezi 1 Corinteni 6:17). Ai ungerea Lui, care te învaţă
toate lucrurile, şi El te călăuzeşte în tot adevărul (vezi 1 Ioan 2:20,27; Ioan 16:13). Inima ta este cea
care primeşte vedenia de noapte ca pe darul tău personalizat din Cer.
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Asta te face autoritatea absolută şi expertul în interpretarea propriilor tale vise.
Sper, de asemenea, că după ce ai citit această carte ai fost încurajat să vezi cât de incredibil
de pline de înţeles sunt visele tale şi cât de mult tânjeşte Domnul să te întâlnească prin intermediul
lor. Dumnezeu este în căutarea necontenită a inimii tale! El nu renunţă la tine.
Dacă vei persevera în învăţarea limbajului prin imagini al lui Dumnezeu te vei trezi
crescând încă şi mai încrezător în mesajul Lui pentru tine. El te va unge cu înţelepciunea Lui în
timp ce dormi. El te va călăuzi prin indicaţiile şi protecţia Lui din vedeniile tale de noapte. El va
turna peste tine harul şi bunătatea Lui prin visele tale.
Pentru asta ai fost creat – intimitate cu Dumnezeu. Păşeşte într-o întâlnire supranaturală cu
Domnul sufletului tău în fiecare noapte. Visele sunt planul imprevizibil al lui Dumnezeu. El nu va
risca să piardă conexiunea cu tine, creaţia Lui cea mai personală şi mai preţuită, deci El te-a echipat
cu un duh exact ca al Lui – unul care nu doarme niciodată.
În timp ce trupul tău se odihneşte, inima ta este trează, deci poţi avea comuniune cu Tatăl
tău Ceresc. Tu eşti lumina ochilor Lui.
Prin vedeniile tale de noapte eşti îmbrăţişat în siguranţă în dragostea Lui puternică,
experimentând cine ai fost creat să fii: copilul preferat al afecţiunii Lui blânde.
Atmosfera din Cer presupune pace şi bucurie şi Dumnezeu te invită să locuieşti cu El acolo.
Să trăieşti în Împărăţia Lui şi să trăieşti pe baza ei.
Îţi vei petrece eternitatea în prezenţa glorioasă a lui Isus. Văzând compansiunea din ochii
Lui. Auzind râsul din vocea Lui. Cerul este prea minunat ca să aştepţi până după ce părăseşti
pământul ca să-l experimentezi. Trăind acum în lumea spirituală prin visele tale, veşnicia poate
începe în noaptea asta.
Să ai parte de toate binecuvântările în călătoria ta!
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Apendice
CUM SĂ AUZI VOCEA LUI DUMNEZEU
De dr. Mark Virkler

A făcut-o din nou! În loc să vină direct de la şcoală acasă, aşa cum trebuia, a mers acasă la
prietena ei – fără permisiune, fără ca noi să ştim şi fără să-şi fi făcut treburile.
Cu o gospodărie de care să aibă grijă, care includea resturile din trei familii și pe cei doi
copii ai noștri, dintre care unul nou născut, soția mea pur și simplu nu se putea descurca de una
singură cu treburile. Toți membrii gospodăriei trebuia să contribuie și ei. Toți aveau sarcini
potrivite pentru vârsta lor și se aștepta de la ei să le îndeplinească. Rachel, de paisprezece ani, și
fratele ei mai mic locuiau cu noi în timp ce părinții lor încercau să învingă modele de stil de viață
care duseseră la fuga de acasă a copiilor pentru a scăpa de aceste disfuncționalități. Îmi părea rău
pentru Rachel, dar, sincer, soția mea era preocuparea mea cea mai importantă.
Acum Rachel își abandonase treburile pentru a petrece timp cu prietenii ei. Nu era prima
dată, dar, dacă aveam vreun cuvânt de spus în legătură cu asta, urma să fie ultima. Intenționam să
scot legea când ea ar fi ajuns acasă și să-i spun foarte clar că, dacă avea de gând să locuiască sub
acoperişul meu, trebuia să se supună regulilor mele.
Dar... ea încă nu era acasă. Şi eu învăţasem de curând să aud mai clar vocea lui Dumnezeu.
M-am gândit: poate ar trebui să încerc să văd dacă pot auzi ceva de la Dumnezeu în legătură cu
această situaţie. Poate El putea să-mi dea o cale de a o determina să facă ceea ce trebuia să facă
(de exemplu, ce voiam eu să facă). Aşa că am mers la mine în birou şi am trecut în revistă ce mă
învăţase Dumnezeu din Habacuc 2:1-2: „M-am dus la locul meu de strajă şi am stat pe turn ca să
veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul... Atunci Domnul mi-a răspuns şi a zius: «Scrie
prorocia...»“
Habacuc a spus: „M-am dus la locul meu de strajă...“ (Habacuc 2:1). Prima cheie pentru a
auzi vocea lui Dumnezeu este să mergi într-un loc liniştit şi să îţi linişteşti propriile gânduri şi
emoţii. Psalmul 46:10 ne încurajează să fim liniştiţi, să lăsăm totul, să încetăm să ne străduim şi să
ştim că El este Dumnezeu. În Psalmul 37:7 suntem chemaţi să „taci înaintea Domnului şi să
nădăjduieşti în El...“ În duhurile noastre există o cunoaştere interioară profundă pe care fiecare
dintre noi o poate experimenta când ne liniştim trupurile şi minţile. Practicarea artei meditaţiei
biblice ne ajută să reducem la tăcere zgomotul exterior şi sursele de distragere care se înghesuie să
câştige atenţia noastră.
Eu nu aveam un loc de strajă, dar aveam un birou, aşa că m-am dus acolo să-mi liniştesc
starea de spirit şi mintea. Să-L ador pe Dumnezeu printr-un cântec liniştit de închinare este unul
dintre cele mai eficiente moduri de a te linişti. În 2 Împăraţi 3, Elisei avea nevoie de un cuvânt de la
Dumnezeu, aşa că a spus: „Aduceţi-mi un ministrel“, şi, pe când acesta cânta, Dumnezeu i-a vorbit
(2 Împăraţi 3:15). Am descoperit că pentru mine cel mai rapid mod de a ajunge la linişte este să
cânt la harpă un cântec de închinare. Trebuie să-mi aleg cu foarte mare grijă cântecul: melodiile
zgomotoase de închinare nu mă aduc în starea de linişte; mai degrabă o fac cântecele domoale care
exprimă dragostea şi închinarea mea. Şi nu e suficient doar să cânţi cântecul – eu intru mai uşor şi
mai rapid în prezenţa lui Dumnezeu când îmi folosesc imaginaţia spirituală pentru a vedea adevărul
că El este chiar aici cu mine şi Îi cânt cântecele mele Lui, personal.
„Să veghez şi să văd...“, a spus profetul (Habacuc 2:1). Pentru a primi cuvântul curat al lui
Dumnezeu este foarte important ca inima mea să se concentreze în mod corect când mă liniştesc,
deoarece focusul meu este sursa curgerii intuitive. Dacă îmi fixez ochii asupra lui Isus, curgerea
intuitivă vine de la Isus (vezi Evrei 12:2). Dar dacă îmi fixez privirea asupra vreunei dorinţe a
inimii mele, curgerea intuitivă va ieşi din acea dorinţă. Pentru a avea o curgere pură trebuie să mă
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liniştesc şi să-mi aţintesc ochii cu atenţie asupra lui Isus. Şi fac asta închinându-mă în linişte
Regelui şi primind liniştea care decurge destul de uşor din asta.
Aşa că am folosit a doua cheie pentru a auzi vocea lui Dumnezeu: când te rogi,
aţinteşte-ţi ochii inimii asupra lui Isus, văzând în duhul visele şi vedeniile Dumnezeului
Atotputernic. Habacuc chiar se uita după o vedenie când s-a rugat. El şi-a deschis ochii inimii şi sa uitat în lumea spirituală pentru a vedea ce vrea Dumnezeu să-i arate.
Dumnezeu a vorbit întotdeauna prin vise şi vedenii şi El a spus în mod specific că ele vor
veni la cei peste care este turnat Duhul Sfânt (vezi Fapte 2:1-4,17).
Fiind o persoană logică, raţională, faptele observabile care puteau fi verificate prin simţurile
mele fizice erau fundamentele vieţii mele, inclusiv ale vieţii mele spirituale. Niciodată nu mă
gândisem să-mi deschid ochii inimii şi să mă uit după vedenii. Dar am ajuns să cred că este exact ce
vrea Dumnezeu să fac. El mi-a dat ochi în inima mea să văd în duhul vedeniile şi mişcarea
Dumnezeului Atotputernic.
De jur împrejurul nostru este o lume spirituală activă, plină de îngeri, demoni, de Duhul
Sfânt, de Tatăl omniprezent şi de Fiul Său omniprezent, Isus. Singurele motive pentru ca eu să nu
văd această realitate sunt necredinţa şi lipsa de cunoaştere.
În predica sa din Fapte 2:25, Petru se referă la declaraţia Regelui David: „L-am văzut pe
Domnul întotdeauna înaintea mea; pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.“ Psalmul
original arată clar că aceasta a fost o decizie a lui David, nu o apariţie supranaturală constantă: „Lam pus pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei; când este El la dreapta mea nu mă clatin.“
(Ps.16:8). Pentru că David ştia că Domnul este mereu cu el, el şi-a făcut duhul să vadă acest adevăr
cu ochii inimii lui, de-a lungul vieţii, ştiind că asta îi va menţine credinţa puternică.
Pentru a vedea, trebuie să ne uităm. Daniel a văzut o vedenie în mintea lui şi a spus: „Am
văzut... mă uitam, m-am uitat...“ (Daniel 7:2,9,13). Când mă rog, Îl caut pe Isus şi Îl privesc în timp
ce-mi vorbeşte şi face şi spune lucrurile care sunt în inima Lui. Mulţi creştini vor descoperi că e
suficient să se uite ca să vadă. Isus este Emamuel, Dumnezeu cu noi (vezi Matei 1:23). Este chiar
atât de simplu. Îl poţi vedea pe Hristos prezent lângă tine pentru că Hristos este prezent lângă tine.
De fapt, vedenia poate veni atât de uşor încât ai fi tentat să o respingi, gândindu-te că e doar de la
tine. Dar, dacă insişti în a consemna aceste vedenii, vei depăşi în curând îndoiala ta prin credinţă,
când vei recunoaşte că vedeniile ar putea să se nască doar în Dumnezeul Atotputernic.
Isus a demonstrat abilitatea de a trăi pe baza contactului permanent cu Dumnezeu,
declarând că El nu a făcut nimic de la El, ci numai ce La văzut pe Tatăl că face şi ce L-a auzit pe
Tatăl că spune (vezi Ioan 5:19-20,30). Ce mod incredibil de a trăi!
Este posibil să trăim şi noi pe baza iniţiativei divine, aşa cum a făcut Isus?
Da! Pur şi simplu trebuie să ne aţintim ochii la Isus. Perdeaua a fost sfâşiată, dând acces în
imediata prezenţă a lui Dumnezeu, şi El ne cheamă să ne apropiem (vezi Luca 23:45; Evrei 10:1922). „Mă rog ca ochii inimii voastre să fie luminaţi...“ (Efeseni 1:18).
Când mi-am liniştit inima suficient încât să-L pot vizualiza pe Isus fără să fiu distras de
propriile mele idei şi planuri, am putut să „mă uit să văd ce îmi va spune El“ (Habacuc 2:1). Am
scris întrebarea: „Doamne, ce ar trebui să fac în legătură cu Rachel?“
Imediat mi-a venit gândul: „Este nesigură“. Ei bine, acesta nu a fost sigur gândul meu!
Comportamentul ei mi se părea rebeliune, nu nesiguranţă.
Dar, la fel ca Habacuc, ajunsesem să cunosc vocea lui Dumnezeu când îmi vorbeşte (vezi
Habacuc 2:2). Ilie a descris-o ca fiind o voce blândă şi subţire (vezi 1 Împăraţi 19:12). Ascultasem
înainte pentru a da de o voce interioară audibilă, şi Dumnezeu vorbeşte uneori aşa. Dar am
descoperit că de obicei vocea lui Dumnezeu vine sub formă de gânduri, vedenii, emoţii sau impresii
spontane.
De exemplu, nu ţi s-a întâmplat să conduci şi să îţi vină gândul să te rogi pentru o anumită
persoană? Nu ai crezut că Dumnezeu era Cel care îţi spune că te rogi? Cum a sunat vocea lui
Dumnezeu? A fost o voce audibilă, sau un gând spontan care ţi-a venit în minte?
Experienţa arată că noi percepem comunicarea la nivel spiritual sub formă de gânduri,
impresii şi vedenii spontane, iar Scriptura confirmă asta în multe moduri. De exemplu, o definiţie a
paga, un cuvânt ebraic pentru „mijlocire“, este „o întâlnire întâmplătoare sau accidentală“. Când
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Dumnezeu pune oameni pe inima noastră, El o face prin paga, un gând întâlnit întâmplător care se
intersectează „accidental“ cu mintea noastră.
Deci a treia cheie pentru a auzi vocea lui Dumnezeu este să recunoşti că vocea lui
Dumnezeu în inima ta sună adesea ca o curgere de gânduri spontane. De aceea, când vreau săL aud pe Dumnezeu, mă acordez la întâlnirea întâmplătoare sau la gândurile spontane.
În cele din urmă, Dumnezeu i-a spus lui Habacuc să noteze vedenia (vezi Habacuc 2:2).
Aceasta nu a fost o poruncă izolată. Scripturile consemnează multe exemple de rugăciuni
individuale şi răspunuri ale lui Dumnezeu, ca în Psalmi, în multe din cărţile profeţilor şi în
Apocalipsa. Am descoperit că ascultarea de acest ultim principiu îmi amplifică încrederea în
abilitatea mea de a auzi vocea lui Dumnezeu, astfel încât să pot, în cele din urmă, să trăiesc în mod
normal şi natural pe baza iniţiativelor Lui. A patra cheie, jurnalul în ambele sensuri sau notarea
rugăciunilor tale şi a răspunsurilor lui Dumnezeu, aduce o libertate foarte mare în a auzi
vocea lui Dumnezeu.
Am descoperit că jurnalul în ambele sensuri este un catalizator fabulos pentru a discerne cu
claritate curgerea interioară, spontană a lui Dumnezeu, pentru că atunci când scriu în jurnal pot să
scriu prin credinţă pentru perioade lungi de timp, crezând pur şi simplu că este vocea lui Dumnezeu
prin mine. Ştiu că ceea ce cred că am primit de la Dumnezeu trebuie testat. Dar testarea presupune
îndoială, şi îndoiala blochează comunicarea divină; de aceea nu vreau să testez în timp ce încerc să
primesc (vezi Iacov 1:5-8). Cu ajutorul jurnalului, pot primi prin credinţă, ştiind că atunci când
curgerea s-a oprit o pot testa şi examina cu atenţie.
Deci am notat ce am crezut că a spus El: „Ea este nesigură“.
Dar Domnul nu terminase. Am continuat să notez gândurile spontane care veneau spre
mine: „Iubeşte-o necondiţionat. Este carne din carnea ta şi sânge din sângele tău“.
Mintea mea a obiectat imediat: Ea nu este carne din carnea mea. Nu este deloc rudă cu
mine – este un copil de care am grijă, care locuieşte temporar la mine în casă.
Categoric era timpul să testez acest „cuvânt de la Domnul“!
Există trei surse posibile ale gândurilor din mintea noastră: noi înşine, satan şi Duhul Sfânt.
Era clar că ceea ce am scris în jurnal nu venea din propria mea minte – eu cu siguranţă nu o vedeam
ca fiind nesigură sau carne din carnea mea. Şi mă îndoiam sincer că satan m-ar fi încurajat să
iubesc pe cineva necondiţionat!
Bine, începea să arate ca şi cum am primit cu adevărat un sfat de la Domnul. Acesta era în
conformitate cu numele şi caracterul lui Dumnezeu revelate în Scriptură şi complet contrar numelor
şi caracterului vrăjmaşului. Deci asta însemna că L-am auzit pe Domnul şi El vroia ca eu să văd
situaţia într-o lumină diferită.
Rachel era fiica mea – parte din familia mea nu prin sânge, ci prin mâna lui Dumnezeu
Însuşi. Haosul din casa unde s-a născut ea crease o puternică nesiguranţă în legătură cu faptul că e
vrednică să fie iubită de cineva, inclusiv de Dumnezeu. Numai dragostea necondiţionată a
Domnului exprimată printr-o persoană imperfectă ar fi atins inima ei.
Dar mai era un test pe care trebuia să-l fac înainte să am încredere absolută că era cu
adevărat cuvântul lui Dumnezeu pentru mine: aveam nevoie de confirmare de la altcineva, în al
cărui discernământ spiritual aveam încredere. Aşa că m-am dus la soţia mea şi i-am împărtăşit ce
primisem. Ştiam că, dacă puteam primi validarea ei, mai ales că ea era una dintre persoanele cele
mai nedreptăţite în acea situaţie, atunci puteam să spun, măcar pentru mine însumi: „Aşa vorbeşte
Domnul“.
Nu mai e nevoie să spun că Patti a confirmat imediat şi fără dubiu că Domnul îmi vorbise.
Întreaga mea predică pe care o pregătisem era dată uitării. M-am întors în birou nerăbdător să aud
mai mult. Dumnezeu a născut în mine o nouă dragoste, supranaturală, pentru Rachel. El mi-a arătat
ce să spun şi cum să spun asta într-un mod care să nu abordeze doar problemele curente ale
responsabilităţilor din casă, ci şi problema mai profundă a dragostei, acceptării şi vredniciei.
Rachel şi fratele ei au rămas încă doi ani cu familia noastră, oferindu-ne numeroase
oportunităţi de a le arăta şi de a-i învăţa despre dragostea Tatălui, plantând seminţe spirituale în
soluri însetate. Nu am fost perfecţi şi nu am rezolvat toate problemele lui Rachel, dar, pentru că
învăţasem să-L ascult pe Domnul, am putut evita să creăm mai multă zdrobire şi separare.
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Cele patru chei simple pe care Dumnezeu mi le-a arătat din Habacuc au fost folosite de
oameni de toate vârstele – de la 4 la 104 ani – de pe fiecare continent, din fiecare cultură şi
denominaţie, pentru a intra într-un dialog intim în ambele sensuri cu Tatăl lor iubitor, care e şi cel
mai drag Prieten al lor.
Neglijarea oricăreia dintre aceste chei vă va împiedica să primiţi tot ce vrea El să vă spună.
Ordinea cheilor nu este importantă, câtă vreme le foloseşti pe toate. Îmbrăţişându-le pe toate patru
prin credinţă îţi poţi schimba viaţa. Pur şi simplu linişteşte-te, acordează-te la gândurile spontane,
uită-te după o vedenie şi scrie în jurnal. El aşteaptă să te întâlnească.
Vei fi uimit când vei scrie în jurnal! Îndoiala te poate împiedica la început, dar alung-o,
amintindu-ţi că jurnalul este un concept biblic şi că Dumnezeu este prezent, vorbindu-le copiilor
Lui. Relaxează-te.
Când punem capăt eforturilor noastre şi intrăm în odihna Lui, Dumnezeu este liber să curgă
(vezi Evrei 4:10).
De ce nu încerci asta pentru tine chiar acum? Aşează-te confortabil, ia un pix şi hârtie şi
zâmbeşte. Îndreaptă-ţi atenţia spre Domnul în laudă şi rugăciune, căutând faţa Lui. Mulţi oameni au
găsit utile pentru a începe muzica şi rugăciunea vizionară numită „O plimbare de-a lungul Mării
Galileei“. Poţi să o asculţi şi să o descarci gratuit de pe www.CWGMinistries.org/Galilee.
După ce scrii întrebarea către Isus, linişteşte-te, fixându-ţi privirea asupra Lui. Deodată vei
avea un gând foarte bun. Nu te îndoi de el; pur şi simplu notează-l. Mai târziu, când citeşti jurnalul,
vei fi binecuvântat să descoperi că într-adevăr dialoghezi cu Dumnezeu.
Dacă te întrebi dacă este într-adevăr Domnul cel care îţi vorbeşte, împărtăşeşte asta cu
soţul/soţia sau cu un prieten. Reacţia lor va încuraja credinţa ta şi îţi va întări dedicarea de a petrece
timp pentru a ajunge să-L cunoşti pe Domnul sufletului tău într-un mod mai intim decât ai visat
vreodată că e posibil.
ESTE CU ADEVĂRAT DUMNEZEU?
Cinci căi pentru a fi sigur că ceea ce auzi este de la El:
1. Testează originea (1 Ioan 4:1)
Gândurile din propria noastră minte sunt progresive, cu un gând care duce la următorul,
chiar dacă tangenţial. Gândurile din lumea spirituală sunt spontane. Cuvântul ebraic pentru profeţia
adevărată este naba, care înseamnă literal „a clocoti“, în timp ce falsa profeţie este ziyd, care
înseamnă „a fierbe“. Cuvintele adevărate de la Domnul vor ieşi clocotind din partea cea mai intimă
a fiinţei noastre; nu trebuie să le coacem noi înşine.
2. Compară cu principiile biblice
Dumnezeu nu-ţi va spune personal niciodată ceva ce este contrar cu revelaţia Lui
universală, aşa cum este exprimată în Scripturi. Dacă Biblia declară clar că ceva este un păcat,
oricât ai scrie în jurnal nu poţi face ca acel lucru să fie corect. Totuşi, o mare parte din ceea ce scrii
în legătură cu asta nu va fi precizat specific în Biblie, deci este nevoie şi de o înţelegere a
principiilor biblice.
3. Compară cu Numele şi Caracterul lui Dumnezeu, aşa cum sunt ele revelate în Biblie
Tot ce îţi spune Dumnezeu va fi în armonie cu natura Lui de bază. Jurnalul te va ajuta să
ajungi să-L cunoşti personal pe Dumnezeu, dar faptul că ştii ce spune Biblia despre El te va ajuta să
discerni ce cuvinte sunt de la El. Fii sigur că ceea ce scrii în jurnal se aliniază cu caracterul lui
Dumnezeu, aşa cum este descris în numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt.
4. Testează roada (Matei 7:15-20)
Ce efecte are asupra sufletului şi duhului tău ceea ce auzi? Cuvintele de la Domnul îţi vor
stimula credinţa şi îţi vor creşte dragostea, pacea şi bucuria. Ele vor stimula în tine smerenia,
deoarece devii mai conştient de cine este Dumnezeu şi cine eşti tu. Pe de altă parte, orice cuvinte pe
care le primeşti şi care te fac să te temi sau să te îndoieşti, te aduc la confuzie sau anxietate ori îţi
gâdilă egoul (mai ales dacă auzi ceva care este „doar pentru tine – nimeni altcineva nu este
vrednic“) trebuie mustrate imediat şi respinse ca fiind minciuni de la vrăjmaş.
5. Împărtăşeşte cu consilierii tăi spirituali (Proverbe 11:14)
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Noi suntem membrii unui Trup! „O funie împletită în trei nu se rupe uşor“, şi intenţia lui
Dumnezeu pentru noi a fost întotdeauna de a creşte împreună (Eclesiastul 4:12). Nimic nu-ţi va
creşte credinţa în abilitatea ta de a auzi de la Dumnezeu ca o confirmare primită de la alţi doi sau
trei oameni! Împărtăşeşte ce ai notat cu soţul/soţia, părinţii, prietenii, prezbiterii, liderul grupului
tău – chiar şi copiii tăi maturi pot fi sfătuitorii tăi. Ei nu trebuie să fie perfecţi sau super-spirituali:
ei trebuie doar să te iubească, să fie dedicaţi în a fi disponibili pentru tine, să aibă o orientare biblică
solidă şi, cel mai important, trebuie să primească uşor şi cu bucurie consilierea. Evită persoanele
autoritare, care insistă asupra faptului că, deoarece stau în biserică sau lângă Dumnezeu, nu mai au
nevoie să asculte de alţii. Găseşte doi sau trei oameni şi lasă-i să-ţi confirme dacă Îl auzi pe
Dumnezeu!
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DESPRE AUTORI
Dr. Mark Virkler a scris mai mult de cincizeci de cărţi despre auzirea vocii lui Dumnezeu
şi creştere spirituală. El este fondatorul Communion With God Ministries
(www.CWGMinistries.org) şi Christian Leadership University (www.CLUOnline.com), unde
vocea lui Dumnezeu este în centrul tuturor experienţelor de învăţare. Învăţăturile lui Mark despre
dezvoltarea intimităţii cu Dumnezeu şi despre vindecare spirituală au fost traduse în peste patruzeci
de limbi şi el a ajutat la punerea bazelor a mai mult de 250 de şcoli biblice în întreaga lume.
Dr. Charity Kayembe a obţinut masteratul în Divinitate şi doctoratul în Studii Biblice în
cadrul Christian Leadership University. Ea este ordinată prin Reţeaua de Lideri CWG şi a lucrat
alături de părinţii ei în slujire timp de douăzeci de ani. Charity este pasionată să aducă Cerul pe
pământ prin restaurarea supranaturalului în vieţile de zi cu zi ale credincioşilor. Lucrarea sa
internaţională a purtat-o în toate colţurile lumii, călătorind la peste cincizeci de naţiuni de pe şase
continente. Ea şi soţul ei locuiesc în New York.

141

AFLĂ MAI MULTE DE LA MARK VIRKLER
ANTRENORUL TĂU PENTRU O VIAŢĂ CONDUSĂ DE DUHUL

Mark şi Patti Virkler au scris 50 de cărţi în care arată cum să aduci vocea lui Dumnezeu în
viaţa ta, domeniu după domeniu. Acestea sunt disponibile la CWGMinistries.org/catalog.
De asemenea, ei au mai dezvoltat peste 100 de cursuri universitare pentru Christian
Leadership University, care pun vocea lui Dumnezeu în centrul experienţei tale de învăţare. Aceste
cursuri pot fi urmate de acasă.
Vezi catalogul complet online la CLUOnline.com.
Le dai voie soţilor Virkler să-ţi recomande un antrenor care să te conducă în folosirea vocii
lui Dumnezeu în toate domeniile vieţii tale? Informaţii despre programul lor Trainerul Spiritual
Personal sunt disponibile la CWGMinistries.org/pst.
Îi poţi găzdui pe Mark Virkler sau Charity Kayembe în comunitatea ta pentru un seminar de
week-end. Detalii poţi găsi la CWGMinistries.org/seminars.
Mark Virkler şi Charity Kayembe scriu pe blog cu regularitate la CWGMinistries.org/blog.
Descoperă un website care onorează rolul Duhului Sfânt: www.BornOfTheSpirit.Today.
Ştiai că Scriptura şi ştiinţa sunt de acord în legătură cu modul în care poţi trăi suficient de
mult pentru a-ţi împlini destinul, având o sănătate de fier? Află cum: www.TakeChargeOfYour
Health.Today.
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TRAINING INTERACTIV ONLINE
DIN PARTEA CLU ŞCOALA DUHULUI.
CÂT DE DEPARTE AI PUTEA MERGE CU O DIPLOMĂ
DE LA O ŞCOALĂ BIBLICĂ ÎN BUZUNAR?
Chiar pot experimenta o „şcoală a Duhului“ la mine acasă?
Da, poţi!
☑ Nu trebuie să mergi departe la o Şcoală Biblică sau la o şcoală de slujire.
☑ Poţi să locuieşti în orice oraş şi în orice ţară, să frecventezi orice biserică, şi totuşi să obţii
o Diplomă în Spiritualitate Aplicată de la Christian Leadership University’s School of the Spirit!
CLU oferă module de Training interactiv care includ şi lecţii video şi chestionare online, care pot fi
descărcate toate direct pe laptopul sau telefonul tău smart.
Nu crezi că e timpul să te echipezi cu un consilier lângă tine, astfel încât să te grăbeşti să
mergi înainte şi să intri în Ţara ta Promisă?
Nu există o modalitate mai simplă de a creşte decât să intri într-un grup de oameni care au
acelaşi mod de a gândi şi să te concentrezi, sub călăuzirea Duhului Sfânt şi a unui consilier care
este înaintea ta în domeniul pe care îl urmezi. „Funia împletită în trei nu se rupe uşor“ (Eclesiastul
4:12). Vă susţineţi unii pe alţii prin procesul de pregătire şi „vă concentraţi cu atenţie“ şi vei deveni
un împlinitor al Cuvântului, nu doar un ascultător (vezi Iacov 1:25). Nimeni nu vrea să moară în
pustie, deci asigură-te că faci paşii care trebuie şi care îţi vor permite să experimentezi Ţara ta
Promisă!
Află mai multe şi încearcă azi opţiunile noatre de Cursuri GRATUITE:
www.CLUSchooloftheSpirit.com
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AUZIREA LUI DUMNEZEU PRIN VISELE TALE
CURS INTERACTIV PE INTERNET
Consilierea îţi accelerează perfecţionarea.
Îţi garantăm că vei învăţa cum să îţi aminteşti şi să interpretezi visele! Te putem învăţa în
numai trei luni ceea ce nouă ne-a luat ani de zile, pentru că noi am mers înainte şi am pregătit
drumul. Şi aceste exerciţii sunt atât de spirituale prin natura lor încât le poţi rezolva uşor ca parte a
timpului tău devoţional zilnic.
Când meditezi asupra adevărurilor revelate în contextul unui curs la CLU Şcoala Duhului ţi
se cere să integrezi complet principiile care schimbă viaţa. Nimic nu e lăsat la voia întâmplării. Vei
învăţa ce trebuie să înveţi şi viaţa ta va fi transformată prin puterea Duhului Sfânt.
urse
Iată TOT ce vei primi în acest Modul de Training Spiritual!
☑ Serii întregi de video-uri care pot fi descărcate
☑ Sesiuni audio MP3
☑ ebook complet în format pdf
☑ eworkbook complet în format pdf
☑ Călăuzire pas cu pas din partea Sistemului de Management al Învăţării Interactive
☑ Certificat de absolvire care răsplăteşte 5 cursuri CLU
☑ Antrenor
Află mai multe şi înscrie-te astăzi la www.CLUSchooloftheSpirit.com/dreams
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