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Nepoților mei,
pentru ca ei să-L cunoască
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i mulțumesc în primul rând Domnului Dumnezeului meu, care
mi-a dat ideea acestei cărți! Îi mulțumesc pentru prezența Lui
alături de mine pe tot parcursul acestui proces. Îi mulțumesc că
mi-a transmis gânduri din inima Lui pe care să le aștern pe hârtie.
Îi mulțumesc că m-a inspirat zi după zi, dar, mai mult decât atât, Îi
mulțumesc pentru că m-a copleșit cu iubirea Lui într-un mod atât
de special, încât cuvintele mele nu pot descrie… și mi-a permis să
gust din nou din bunătatea Lui. DA! Bun este Domnul Dumnezeul
meu!
Îi mulțumesc că această carte este un dar al Său, oferit mie în
primul rând.
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Mulțumesc soțului meu, Dorel, care m-a încurajat în tot acest
timp și care mi-a împărtășit bucuria scrierii fiecărei pagini.
Mulțumesc prietenelor mele care mi-au transmis cuvinte de
încurajare pe măsură ce le trimiteam câte un capitol, pentru a-l citi.
Cuvintele lor mi-au dat curajul de a merge mai departe. Mulțumesc
frumos, Nora Fărăgău, Ionela Nicola, Elvira Lupăștean, Ileana Radu,
Camelia Căpușan, Corina Șandor, Lucia Lupoian, Mia Damian,
Dorina Tartamus, Tatiana Petric, Florica Blaga.
Mulțumesc grupului de studente de la Școala Priscila, care și-au
oferit timpul lor pentru a studia împreună cursul înainte ca el să fie
finalizat. Am primit din partea lor sugestii și recomandări prețioase.
Mulțumesc fetelor din grupul-pilot: Sidonia Tamaș, Violeta Horj,
Dana Horj, Alexandra Motișan, Alexandra Wilson, Slavița Bonat,
Florentina Velchereanu, Diana Cristescu, Maria Marascu, Crina
Senatovici și Diana Cotoz.
Mulțumesc întregii echipe a Editurii Scriptum, care a acceptat
acest proiect și a făcut posibilă tipărirea și apariția cărții.
Mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine. Mulțumesc!
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crierea primei cărți (Umblarea cu El – o aventură) mi-a făcut mult
bine... A fost ca o terapie pentru suflet.
Dumnezeu mi-a devenit parcă mai drag, mai aproape... De
multe ori mi-am presărat mesajele cu unele povești, cu lecții de
viață pe care le-am învățat... Când le-am adunat și după ce le-am
pus împreună, am spus cu uimire: Uau! Am văzut atât de clar, mai
clar decât altădată, cum Dumnezeu așază fiecare piesă de puzzle
la locul ei, la timpul potrivit, și cum imaginea pe care El o avea în
inima Lui în dreptul vieții mele lua chip… și devenea realitate pe
măsură ce anii treceau. El mă cunoștea înainte de a fi... Pe când
eram un plod fără chip, El știa toate zilele vieții mele, înainte de a
fi fost vreuna din ele (Ps. 139:16), și îmi pregătea o familie în care
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să mă nasc, un loc, o chemare... Îmi pregătise faptele bune în care
să umblu și un destin glorios în final. Predestinare? Da și nu! El
ne-a destinat pentru glorie cerească și dorește să-i ducă pe mulți fii
în slavă... dar nu obligă pe nimeni! A pus în mine – și în fiecare om
– capacitatea de a alege. Ne-a creat cu voință liberă. El ne dorește
pentru Sine, pentru cer, dar îi permite fiecăruia să aleagă! O, da, El
poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, dar, în același timp,
așteaptă... pentru că are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul
să nu piară, ci toți să vină la pocăință (2 Petru 3:9). Să vină la El,
de bunăvoie, să vină din iubire, așa cum și El S-a dat pentru noi,
din iubire.
Îl iubesc pe Dumnezeul meu și îmi continui aventura la brațul
Său. Și scriu din nou, pentru aceleași motive: de a povesti despre El,
despre lucrările Lui minunate, astfel ca toți acei ce vin după mine,
copiii mei și copiii copiilor mei, să știe că Dumnezeu merită să fie
crezut, să fie iubit și urmat, căci Și-a dovedit credincioșia din neam în
neam, din generație în generație.

dc
Cum s-a născut această carte?
La începutul anului 2020, am înghesuit în agenda mea o
mulțime de lucruri, astfel că aveam planificat un program foarte
încărcat până la sfârșitul anului. Agenda îmi era plină: întâlnirile
cu ocazia Zilei Femeii îmi ocupau toată luna martie, alte două
săptămâni erau programate în primăvară pentru Școala Priscila
și încă o săptămână, în toamnă, apoi conferința națională, o
conferință locală și multe alte întâlniri de femei în diferite zone ale
țării și în diaspora: Austria, Germania, Spania, Franța, America.
Am notat în calendar și două dintre visurile mele, neîmplinite
încă: o croazieră în Alaska și o călătorie în Țara Sfântă. Eram,
cumva, încântată de câte îmi îngăduie Dumnezeu să fac în 2020,
având totuși atâția ani adunați în dreptul meu! Doar că, pe la
început de martie, Dumnezeu a intervenit în agenda mea și mi-a
dat-o peste cap! Complet!
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Introducere
După întâlnirile de 8 martie cu femeile din Oradea, Marghita,
Satu Mare și Baia Mare, am înțeles că ceva se schimbă... Am ajuns
acasă pe 10 martie și am aflat că se închid școlile și se interzic toate
întâlnirile... inclusiv cele de biserică. Primul gând care mi-a venit
în minte a fost: am nevoie de o săptămână-două de odihnă. Deși
îmi părea rău de următoarele întâlniri anulate, m-am bucurat că mă
pot odihni. Eram foarte obosită! Și m-am odihnit câteva zile... A
urmat starea de urgență, izolarea la domiciliu, în special pentru noi,
cei în vârstă, știri și cifre care înspăimântau, prognoze din ce în ce
mai sumbre... Am înțeles destul de repede că această situație se va
prelungi și că va fi ceva de durată...
Devenisem convinsă că Domnul, care a îngăduit acest lucru, vrea
să ne învețe lecții prețioase în vremea asta. Aproape Îl puteam auzi:
Opriți-vă și să știți că Eu sunt Domnul!
Mi-am pus multe întrebări: oare cum este viața mea fără întâlniri
de femei, fără Școala Priscila, fără vizite, fără prieteni în jur, fără
program de biserică... cum e să fiu numai eu și Domnul?
Mi-am reevaluat prioritățile, relațiile, valorile... am purtat discuții
prelungite cu Dorel, soțul meu... Dar, într-o zi, mi-am zis: Bun!
Totuși, eu ce fac în acest timp? Cum să stau acasă, izolată, atâta timp
și ... să nu fac nimic!?
Timpul acesta trebuie fructificat! Și I-am spus Domnului:
Doamne, nu vreau să pierd acest timp... Spune-mi, Te rog, cum îl pot
răscumpăra? În câteva zile am știut ce trebuie să fac: Să mai scriu o
carte! Acesta poate fi cel mai potrivit timp pentru a scrie! Mai aveam
nevoie doar de inspirație!
Nu a fost dificil să stabilesc despre ce să scriu! Pentru că în
mintea mea aveam ideea unei cărți despre atributele lui Dumnezeu.
În ultima perioadă am dezbătut, în cadrul multor grupe de femei,
lecții despre identitate. Și repetam mereu că identitatea mea este cea
pe care Dumnezeu o afirmă; că eu sunt ceea ce Dumnezeu zice că
sunt! La un moment dat însă m-am întrebat: dar dacă cineva nu-L
cunoaște pe Dumnezeu într-un mod atât de personal, încât să creadă
tot ce zice El? Pentru că nu te poți încrede în cineva pe care nu-L
cunoști prea bine, nu?
Atunci am devenit conștientă de nevoia unui manual de studiu al
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atributelor lui Dumnezeu, care să ne ajute să creștem în cunoașterea
Lui. Pentru că numai dacă Îl cunoaștem personal și profund pe
Dumnezeu ne putem încrede în El.
Și am început să scriu. În timp ce scriam, eram tot mai convinsă
că, într-o vreme ca aceea pe care o traversam, acest subiect este
absolut necesar și bine-venit. Numai o cunoaștere reală și personală
de Dumnezeu va aduce revigorare și împrospătare în viețile noastre
și ne va asigura odihna de care avem nevoie, în vremurile tulburi pe
care le trăim.

Recomandare

Cartea aceasta se adresează oricui dorește să-L cunoască pe
Dumnezeu mai bine sau celor care nu-L cunosc, dar vor să-L
cunoască. Argumentele aduse sunt bazate pe Sfânta Scriptură,
care este Cuvântul lui Dumnezeu! El a ales să ni Se descopere prin
Scripturi, prin natura creată de El, dacă ne vom uita cu băgare de
seamă la lucrurile făcute de El, și fiecare dintre noi Îl va recunoaște
în propria conștiință. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu,
le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr
însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui
se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la
ele, la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți (Romani
1:19-20).
La finalul cărții, vei găsi un ghid de studiu, în care sunt adresate
câteva întrebări cu scopul de a te ajuta să aprofundezi și chiar să
aplici ceea ce ai învățat sau ai redescoperit pe parcursul fiecărei părți.
Întrebările pot fi utile atât în meditația individuală, cât și pentru
discuții în grup. Recomand studierea cărții într-un grup mic, deși se
poate studia și individual, întrucât beneficiile studiului în cadrul unui
grup mic sunt multe:
 Vei fi încurajat de descoperirile celorlalți din grup și astfel vei
fi îmbogățit.
 Vei fi încurajat de experiența celorlalți… vei vedea cum au
depășit ei anumite probleme.
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 Vei găsi susținere în rugăciune pentru problemele personale cu
care te confrunți.
 Vei da socoteală de modul în care aplici ceea ce înveți, și
acest lucru este extrem de valoros pentru creșterea ta în
maturitate.
 Vei lega relații durabile cu alții, relații de încredere în prezența
cărora te vei simți în siguranță.
 Grupul mic este contextul ideal pentru descoperirea darurilor
spirituale și dezvoltarea lor.
 În cadrul unui grup mic vei învăța cum să slujești altora,
conducând la rândul tău un alt grup. Astfel vei duce mai
departe ceea ce ai învățat.
Recomand cu putere studierea fiecărui capitol acasă, de către
fiecare personal, urmând ca la întâlnire să se discute întrebările și
aplicațiile.
Fie că studiezi cartea individual, fie că o studiezi într-un grup,
dacă vrei să vezi schimbare în viața ta, este foarte important:
 Să-ți faci toate temele cu o inimă deschisă, pentru orice vrea
Domnul să-ți vorbească.
 Să folosești un caiet în care să treci răspunsurile la întrebări și
tot ceea ce ai descoperit în studiul personal.
 Să-ți dorești schimbarea și să alegi să te schimbi.
 Să studiezi într-o atitudine de rugăciune! Să-L rogi pe Duhul
Sfânt să-ți lumineze mintea și inima… să-L lași să-ți descopere
adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu și lucrurile care trebuie
schimbate în viața ta.
Scopul acestui studiu este transformarea! Învățarea înseamnă
transformare! Dacă acest lucru nu se întâmplă, vei dobândi doar
informație, care este bună, dar nu suficientă. De aceea mă rog ca
Dumnezeu să te călăuzească pas cu pas prin acest studiu, să-ți fie
alături prin Duhul Sfânt, să îți vorbească specific și personal, astfel
încât să-ți dorești schimbarea pe care El este gata s-o aducă în
viața ta! Apoi, ceea ce ai primit, dă mai departe! Și alții au nevoie
de schimbare, de creștere… pentru că din El, tot trupul bine închegat
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și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea
potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste
(Efeseni 4:16).
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Partea întâi
Să-L c u noa ș te m
pe D um nez e u

n
Doamne, când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau
și în Cartea Ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite,
înainte ca să se fi derulat vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se
par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor!
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști… Știi când
stau jos și când mă scol, și de departe îmi pătrunzi gândul… Știi
când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile mele…
—Psalmul 139:16-17;1-2, redare liberă

Doamne, Tu știai că voi scrie această carte înainte ca eu să
știu… Știai că într-o zi aceste cuvinte vor fi așternute pe
hârtie, înainte ca eu să am măcar vreo idee…
De aceea, Te rog, Domnul meu, descoperă-Te fiecărei persoane
care o va citi prin fiecare pagină a acestei cărți.
Deschide-ne ochii să Te vedem, urechile să Te auzim
vorbindu-ne, inima să Te simțim și mintea să înțelegem cine
ești și cum ești, Dumnezeul nostru!
Amin.

1
De ce

să-L cunoaștem pe Dumnezeu?

g

Aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor
rămâne tari și vor face mari isprăvi.
—Daniel 11:32

D

acă ar trebui să-L descriem pe Dumnezeu, oare ce cuvinte am
folosi? Ce imagini am putea invoca?
E greu de spus, nu? În mintea noastră, ne-am creat poate
anumite imagini, doar că Dumnezeu nu Se aseamănă cu nimeni și
nimic din ceea ce am putea descrie noi. Dacă El nu ar fi ales să ni Se
dezvăluie, noi nu aveam nicio posibilitate să-L descoperim.
Nu putem descrie înfățișarea lui Dumnezeu și nu putem da
o definiție cuprinzătoare a lui Dumnezeu, pentru că El este de
necuprins. Doar revelarea caracterului Său prin creație, prin Scripturi
și prin Fiul Său este tot ceea ce avem ca răspuns la întrebarea: Cum
ești Tu, Doamne?
El este unic și întrece orice cunoaștere.
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Ioan, care a avut privilegiul de a primi revelația finală, se află și el
în imposibilitatea de a găsi cuvintele potrivite. Tot ce a putut spune a
fost: „semăna cu“… „era ca și cum“… Cum ar putea cineva să descrie
ceva pentru care toate analogiile se dovedesc insuficiente?1 se întreba
și Ravi Zacharias în cartea sa, Strigătele inimii.
Îmi amintesc că, imediat după revoluția din 1989, bucuria parcă
plutea în aer! Speranță! Optimism! Entuziasm! Lumea descătușată
parcă de legăturile dictaturii căuta mereu ceva care să-i aducă în sfârșit
fericirea râvnită de atâta vreme! Mă plimbam prin centrul orașului
Timișoara și am observat oameni adunați în jurul unui stand cu diferite
materiale promoționale, broșuri, pliante, cărțulii... iar 2-3 persoane
încercau să le spună celor curioși care-i ascultau despre credința lor
„cea adevărată“. Erau reprezentanți ai credinței Baha’i... Abia auzisem
despre ei... Am observat apoi, într-o altă parte a pieței, alți misionari
care-și prezentau credința; erau reprezentanții bisericii apostolice din
vremurile de pe urmă, mormonii. Nu la mare distanță, era un alt stand
unde martorii lui Iehova își căutau adepți... Am văzut și evanghelici și
neoprotestanți vorbind cu oamenii... Și în acel furnicar de lume dintr-o
zi frumoasă de primăvară, Piața Operei din Timișoara, erau grupuri și
grupuri care-și prezentau calea spre mântuire, calea spre Dumnezeu.
M-am oprit la fiecare grup și am sesizat interesul oamenilor după
spiritualitate, după adevăr. Fiecare își prezenta calea ca fiind adevărul!
Și nu am putut să nu mă întreb: cum vor putea acești oameni să
recunoască, de fapt, adevărul? Cum vor face diferența dintre adevăr
și fals? Parcă îmi venea să strig pentru a fi auzită de toți: oameni buni,
există un singur adevăr! Nu vă lăsați înșelați de atâta fals! Dar oare de
ce m-ar crede pe mine? Fiecare își prezenta credința cum știa mai bine
și fiecare promitea binele și fericirea.
Am plecat din piață cu o mare povară pe inimă: libertatea ne-a
adus mult bine, dar împreună cu binele a adus și o întreagă paletă
de lucruri nedorite, lucruri care vor crea multă confuzie, multă
nesiguranță și, deși nu anticipasem atunci, a adus și o răsturnare
de valori, o dureroasă decădere morală. Dacă până la răsturnarea
1

Ravi Zacharias – Strigătele inimii, Oradea, Cartea Crestină, 2009,
pag. 31.

20

