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Introducere

Ştiaţi că dacă o persoană L-ar cunoaşte cu adevărat pe Dum-
nezeu şi L-ar înţelege pe Dumnezeu ca Tatăl minunat care 

este, nu ar mai avea nici o dificultate în a-L crede sau a crede 
Cuvântul Lui?

A fost pus mult accent în corpul lui Cristos în ultimii ani pe 
învăţătura despre credinţă şi despre a confesa Cuvântul Lui, 
pentru a aduce credinţa. Eu cred în a vorbi ceea ce  Cuvântul 
lui Dumnezeu spune, şi credincioşii trebuie să aibă credinţă 
în Dumnezeu, dar în acelaşi timp cred că marea majoritate a 
celor dintre noi au trecut cu vederea un aspect cheie, foarte 
important.

Să ai credinţă în cineva înseamnă să dezvolţi relaţia ta cu 
el până la punctul în care îl cunoşti atât de bine că te încrezi 
complet în el.

Un prieten de-al meu care e pastor mi-a spus odată că în 
timp ce o căra în spate pe fetița lui, ea nu trebuia niciodată să 
zică: “ Proclam cu gura mea şi cred în inima mea că tatăl meu 
nu mă va scăpa. Şi proclam cu gura şi cred în inima mea că tata 
o să îmi dea de mâncare.” Pentru acea fiică, nu e nici o luptă să 
creadă că tatăl ei o să fie bun cu ea. Ea doar se odihneşte şi se 
relaxează în relaţia ei de dragoste cu el. Ea ştie că el va avea grijă 
de ea, pentru că ea îl cunoaşte  pe el şi îi cunoaşte caracterul.
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În acelaşi fel, creştinii vor constata că e uşor să aibă credinţă 
că Dumnezeu se va îngriji de nevoile lor, atunci când pur şi 
simplu ajung să-L cunoască mai mult. Şi din moment ce 
tot ceea ce primim de la Dumnezeu vine prin credinţa în El 
(inclusiv mântuirea nostra), să îl cunoaştem pe El în mod intim 
devine foarte important! Într-adevăr, tot ceea ce primim de la 
Dumnezeu vine din a-L cunoaşte pe El.

Unul din motivele pentru care viaţa creştină a fost atât de 
grea pentru mulţi oameni – şi aici includ şi persoane care au 
auzit învățături despre credinţă şi proclamare - este pentru 
că nu au cultivat o relaţie personală cu Dumnezeu. Ei nu Îl 
cunosc profund. Când ştii cu adevărat că o persoană e demnă 
de încredere, nu este greu să o crezi. Eu personal sunt convins 
că credinţa este un rezultat direct derivat din a-L cunoaşte mai 
bine pe Dumnezeu.

Nu este greu pentru o persoană care Îl cunoaşte cu adevărat 
pe Dumnezeu să Îl creadă pe El şi Cuvântul Său.

Şi atunci când tu crezi Cuvântul lui Dumnezeu, nu este 
dificil să primeşti de la Dumnezeu. Dar dacă o persoană nu îl 
cunoaşte pe Dumnezeu foarte bine, Satan poate să îl discre-
diteze pe Dumnezeu şi să-i aducă tot felul de învățături false 
despre El pentru că acea persoană nu ştie mai mult de atât.

Înainte să înaintez în subiect trebuie să admit că am ten-
dința de a predica prin tehnici şocante. Unul din cele mai grele 
lucruri e să determini lumea să fie atentă, să audă cu adevărat 
ce ai de spus.

Şi pentru a atrage atentia lor spun lucruri care mă pun într-o 
lumină delicată, încât ei sunt interesaţi să afle cum o să ies de 
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acolo. Încep să asculte intenţionat şi în cele din urmă înțeleg 
ceea ce vreau să le transmit.

Cuvântul lui Dumnezeu e simplu. Un pastor pe care-l 
cunosc spune că e atât de simplu că trebuie să ai pe cineva care 
să te ajute să-l înțelegi greşit. Nu este nimic greu de înțeles în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Problema cea mai mare e că oamenii 
nu-L aud cu adevărat. Oamenii se gândesc la ce au mâncat la 
micul dejun, la ceea ce vor mânca la prânz sau la diverse alte 
lucruri. Deci, înainte să explic ceea ce cred că este natura lui  
Dumnezeu, vă împărtăşesc mai întâi că unele din lucrurile care 
vi le voi spune pot părea oarecum dramatice.

De exemplu, odată învăţam că Dumnezeu nu este Cel Care 
pune probleme asupra credincioşilor. La acea întâlnire era de 
față un om cu fata lui de 12 ani care era paraplegică - era în 
scutece, paralizată şi blocată într-un scaun cu rotile.

Ea era într-o condiţie atât de proastă încât nici nu-şi dădea 
seama de ce se întâmplă în jurul ei. Pentru că am spus că Dum-
nezeu nu este cel care a pus nenorocirea aceea pe fata lui, omul 
acesta s-a supărat. Dar oamenii care l-au adus la întâlnire i-au 
spus: “ Îi datorezi reverendului Wommack măcar amabilitatea 
să vorbeşti cu el după ce se termină întâlnirea şi să-l laşi să 
explice ce a vrut să spună.” Mai târziu, domnul acela a venit 
la mine şi mi-a spus:” Dumnezeu i-a dat asta fiicei mele. S-a 
născut aşa. Aceasta este voia lui Dumnezeu şi El primeşte glorie 
din asta.” I-am răspuns,” Nu, Dumnezeu nu a făcut asta. Nu 
este voia lui Dumnezeu ca fata ta să fie într-un căruţ cu rotile 
şi să nu poată trăi normal. Nu aşa a făcut Dumnezeu oamenii.” 
Am început să îi arăt versete şi el a început să-mi arate versete. 
Eu credeam că el interpretează greşit scripturile şi el credea 
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că eu le interpretez greşit. Devenea un impas teologic şi nu se 
ajungea nicăieri. Ceea ce a dezarmat situaţia a fost când m-am 
uitat la el şi i-am zis,”Care e problema? Nu-ţi iubeşti fiica? Ce 
fel de tată eşti? Nu îţi pasă dacă fata ta se ridică sau nu din 
scaunul cu rotile? Nu îţi pasă dacă va fi vreodată normală şi 
dacă va putea să alerge şi să se joace?”

Dacă era supărat pe mine înainte, de data asta chiar a devenit 
nervos după ce i-am spus asta. Cred că era în punctul de a-mi 
trage un pumn.  Mi-a azvârlit înapoi: “Eu o iubesc pe fiica mea! 
Aş face orice pentru ea. Nu am mulţi bani, dar aş vinde orice, 
aş împrumuta, aş face orice ar trebui să fac ca să găsesc bani 
dacă ar fi fost în puterile mele să produc vindecarea pentru 
fiica mea. În acel moment am zis:” Şi tu crezi că Dumnezeu o 
iubeşte mai puţin? Crezi că Dumnezeu, cu toată puterea Lui, 
nu o să facă nimic şi o să reţină vindecarea de la ea pentru că 
vrea să o chinuiască ca să înveţe pe cineva o lecţie.

Vedeţi, omul acela putea să contrazică doctrina mea, dar 
când i L-am prezentat pe Dumnezeu ca pe un tată atunci acesta 
a văzut dorinţa Lui de a o vindeca pe fiica sa. Când am aplicat 
conceptul despre Dumnezeu ca un tată iubitor, plin de grijă, 
omul nu mai avea ce să mai argumenteze. El a văzut că Dum-
nezeu este Tatăl nostru Ceresc care nu vrea ca fiica Lui să fie 
paralizată. Asta a şters toată supărarea lui.

Înţelegerea că Dumnezeu este un Dumnezeu bun şi că ne 
iubeşte, îndepărtează eficacitatea armelor lui Satan împotriva 
credinţei noastre.  

Tu poate că ai crezut şi te-ai rugat pentru vindecare şi ştii 
ceea ce Cuvântul zice,... prin rănile Lui aţi fost vindecaţi (1 
Petru 2:24). Şi probabil că ştii totul despre învăţăturile credinţei, 
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cum să proclami Cuvântul şi toate principiile asemănătoare. 
Cu toate astea ai îndoiala asta sâcâitoare pe care nu poţi să o 
învingi. Este o frică înăuntrul tău care te face să te întrebi:” Da’ 
cu adevărat Dumnezeu o să mă vindece?”

Ştiai că frica ar putea fi aruncată afară complet din mintea 
ta dacă ai înţelege dragostea perfectă pe care o are Dumnezeu 
pentru tine? 1 Ioan 4:18 spune: Dragostea desăvârşită alungă 
frica. Dacă o persoană devine temătoare, întrebându-se dacă 
voia lui Dumnezeu pentru viaţa ei se va realiza, atunci ea nu 
Îl  înţelege cu adevărat pe Dumnezeu şi dragostea Lui imensă. 
Dacă Dumnezeu te iubeşte îndeajuns de mult ca să îl trimită 
pe Fiul Lui să moară pentru tine atunci nu te iubeşte destul de 
mult ca să aducă la îndeplinire voia Lui pentru viața ta când tu 
eşti ascultător?

Tu poţi şti unele lucruri despre Dumnezeu, dar dacă ai 
cunoaşte dragostea Lui pentru tine, nu te-ai mai îndoi de El 
atât de uşor şi nu ai mai pune la îndoială bunăvoinţa Lui de a te 
ajuta. Îţi dai seama de asta?

Relaţiile noastre umane sunt imperfecte şi nu sunt o asemă-
nare perfectă a relaţiei tale cu Dumnezeu. Dar am relații destul 
de bune cu unii oameni încât dacă ai veni la mine şi mi-ai 
spune că ei mă critică şi că spun lucruri negative despre mine, 
nu aş crede. Asta pentru că îi cunosc. Avem o relație atât de 
bine închegată încât, dacă ei ar fi supăraţi pe mine ar veni şi 
mi-ar spune. Ştiu că ar face asta, aşa că nu ai avea cum să mă 
minţi în legatură cu ei.

Dacă ar veni cineva şi mi-ar spune că soţia mea Jamie mi-a 
fost necredincioasă cât timp eu am călătorit ca să slujesc, ar 
nimeri prost, nu ar face decât să “ latre la copacul greşit”. O 
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cunosc pe soţia mea foarte bine. O cunosc pe soția mea.  Cineva 
ar putea gândi: “ Hei frate, nu poţi fi niciodată sigur; nu ştii 
niciodată”. Păi, dacă asta e reacţia ta, nu face decât să arate lipsa 
de relaţie pe care o ai cu perechea ta. Este posibil să ajungi într-o 
relație cu cineva până în punctul de a şti cum s-ar comporta şi 
ce ar face în orice circumstanţă. Relaţia noastră cu Dumnezeu 
nu este diferită. 

El vrea ca noi să fim siguri că putem avea încredere în El, că 
va face ce e mai bine pentru noi oricare ar fi situaţia. Şi despre 
asta este cartea aceasta: să ajungi să Îl cunoşti pe Dumnezeu 
atât de bine încât nimeni să nu poată să te înşele în legătură cu 
bunătatea lui Dumnezeu pentru tine.
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Capitolul 1

Este Dumnezeu schizofrenic?

Un motiv pentru care Dumnezeu poate fi discreditat atât 
de uşor este pentru că oamenii nu-L cunosc cu adevărat 

prin cuvântul Său. Singura cale prin care să ajungi să cunoşti 
sincer ceva despre Dumnezeu este prin Biblie. Toată lumea de 
pe pământul ăsta are o părere despre cum e Dumnezeu şi ce o 
să facă. Dar singurul lucru pe care El ni l-a dat ca să-L cunoaş-
tem - şi singura sursa care este cu adevărat de încredere - este 
Cuvântul Lui scris.

Majoritatea creştinilor nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu în 
mod regulat. Ei iau doar un pic de aici şi un pic de dincolo - 
poate ceva mai mult de la un predicator de la televizor şi apoi 
un pic duminica dimineaţa de la biserica lor. Dar asta nu va fi 
destul ca să facă o adevărată diferenţă în viaţa lor, mai precis în 
înţelegerea lor despre Dumnezeu şi despre natura Lui.  

Unii oameni nu citesc şi nu studiază Cuvântul lui Dumnezeu 
în mod destul de regulat.  Dar chiar şi atunci, sunt o mulţime 
de pasaje în Biblie care par să dea o revelaţie “schizofrenică” 
despre Dumnezeu. Sunt sincer cu voi! Bineînţeles, Dumnezeu 
nu este schizofrenic, dar aşa pare să fie pentru unii oameni, la 
o citire superficială a Scripturilor. Într-un verset Dumnezeu 
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porunceşte să fii omorât cu pietre pentru ca ai adunat beţe în 
ziua de Sabat (vezi Numeri 15:32-35), şi apoi în alt verset El iartă 
şi nu condamnă o femeie prinsă în adulter (vezi Ioan 8:3-1). 
Exemple ca acestea dau oamenilor o impresie destul de ciudată 
despre cine este Dumnezeu.

Vechiul Testament Este Incomplet

Cuvântul lui Dumnezeu nu se contrazice pe El însuşi. Există o 
armonie perfectă în tot întregul său. O mare parte din ceea ce 
este în această carte are scopul de a armoniza Vechiul si Noul 
Testament  pentru a ajunge la o mai bună si completă înţele-
gere a naturii lui Dumnezeu. In Vechiul Testament vedem o 
imagine a lui Dumnezeu care este incompletă. Nu este greşită; 
este doar incompletă. Oamenii care îşi formează înţelegerea lor 
despre natura lui Dumnezeu doar din Vechiul Testament, de 
obicei  nu ajung să aibă o imagine completă şi exactă. Vechiul 
Testament este doar o imagine parţială. Nu este o perfectă re-
prezentare a lui Dumnezeu.  Dacă nu înţelegi Noul Testament 
şi dacă nu eşti capabil să-l armonizezi cu Vechiul Testament, 
atunci ai să ajungi să ai o înţelegere greşită despre dragostea 
lui Dumnezeu şi despre întreaga natură a lui Dumnezeu. În-
tr-o noapte am visat ca eram Iosua din Vechiul Testament. Mă 
duceam în Ţara Promisă, şi Dumnezeu mi-a ordonat să omor 
pe toată lumea în toate oraşele, exact cum i-a ordonat lui Io-
sua.  Era greu pentru mine să fac asta!  Femei, copii sau orice 
altceva ce putea respira nu trebuiau să rămână în viaţă. Dar 
nu reuşeam să mă împac cu aceasta. Eram aproape pe punc-



Este Dumnezeu schizofrenic?  |  15

tul de a spune: ” Doamne, nu pot să fac asta.” Şi ca şi cum nu 
era de ajuns, am  aflat că unul dintre cei mai buni prieteni ai 
mei locuia în unul dintre aceste oraşe şi eu trebuia să îl omor 
pe el, pe soţia lui şi pe copiii lui. M-am trezit din vis gândin-
du-mă, “Doamne, eu nu pot să fac asta. Doamne, chiar nu pot 
să fac asta.” M-am gândit la vis toată dimineaţa, meditând si 
rugându-mă în legatură cu el. Mă gândeam,” Doamne, cum au 
putut să se întâmple lucrurile astea?” Am găsit răspunsul ui-
tându-mă la Vechiul Testament prin prisma revelaţiilor Noului 
Testament. Dumnezeu a început să-mi arate că dacă Isus ar fi 
trăit în forma Lui umană în Vechiul Testament, nu ar fi făcut 
lucrurile în felul în care le-a făcut Iosua. Nu spun ca Iosua a 
greşit. El a fost supus lui Dumnezeu iar Dumnezeu a acționat 
în modul în care a trebuit să acţioneze în decursul acelei pe-
rioade. Totuşi, tot ceea ce Dumnezeu a făcut prin Iosua, nu a 
fost o adevărată şi completă reprezentare a naturii Sale. Şi nici 
nu era ceea ce Dumnezeu S-a revelat pe Sine Însuşi a fi credin-
cioşilor din Noul Testament. Şi totuşi unii oameni au încă im-
presia că Dumnezeu este un Dumnezeu mânios care va nimici 
orice persoană care ajunge în calea Sa.

Din dorința de a deveni un mare om sau o mare femeie a lui 
Dumnezeu, mulți creştini se duc înapoi şi vor să întreacă nişte 
exemple din Vechiul Testament. Ori de câte ori se vorbeşte des-
pre cineva ca fiind un profet sau se spune că are ungere profe-
tică, de obicei acea persoană începe să fie dură şi crudă. Ei cred 
că acţionează ca Ilie, un profet bătrân cu degetele osoase care 
ţi-ar vârî degetul drept în faţă şi ţi-ar arăta el. Oamenii se gân-
desc la Ilie ca cineva care te mustră, te critică foarte aspru, te 
înfometează sau îţi dă foc ca să te înveţe ceva.  Sunt de aseme-
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nea şi câteva exemple de profeţi care nu au fost duri şi cruzi, dar 
când oamenii se gândesc la tipicul profet, de obicei au o impre-
sie de cineva ca Ilie. Tinerii creştini care cred că sunt profeţi se 
consideră toiagul paratrăznet lui Dumnezeu pe pământ – ei or 
să atragă toată judecata şi mânia lui Dumnezeu şi or să lovească 
poporul dacă calcă greşit.

Dar aceasta nu e o înţelegere completă a lucrării unui profet  
- şi desigur nu este natura lui Dumnezeu. 

În Vechiul Testament vedem unele lucruri făcute în acea 
manieră, dar asta nu e întreaga natură a lui Dumnezeu. Este 
de vitală importanţă să ştim cu Cine avem de-a face de fapt. 
Dacă nu cunoşti natura lui Dumnezeu sau dacă nu-L înţelegi 
cu adevărat, atunci nu ai să trăieşti niciodată în binecuvânta-
rea şi puterea Lui. Nu-mi pasă ce Scripturi ai învăţat sau ale 
cui învăţături le primeşti. Aşa cum am mai spus şi o să spun 
de multe ori în cartea aceasta, trebuie să ajungi să-L cunoşti cu 
adevărat pe Dumnezeu şi să ai o relaţie intimă cu El.

Ideile religioase care decurg dintr-o neînţelegere a Scripturii 
opresc oamenii să intre într-o relaţie mai apropiată cu Dumne-
zeu. Multora dintre noi le este cu adevărat frică să vină înaintea 
lui Dumnezeu din cauză că am fost învăţaţi sau avem impresia 
că o să ne „lovească” cu ceva. Deci, mulţi credincioşi simt că 
trebuie să se închine, să scurme şi să se ascundă de fiecare dată 
când vin înaintea lui Dumnezeu. Aceasta nu este relaţia pe care 
şi-o doreşte Dumnezeu sau pe care Cuvântul lui o învaţă. 


