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Unii	  comentatori	  au	  sugerat	  că	  Iov	  este	  prima	  carte	  scrisă	  de	  Moise,	  deşi	  locul	  ei	  este	  
la	  jumătatea	  Scripturii.	  Dacă	  acest	  lucru	  este	  adevărat,	  s-‐ar	  putea	  să	  găsim	  aici	  o	  lecţție	  
importantă.	  

Când	  a	  început	  războiul	  în	  cer,	  iar	  controversa	  s-‐a	  mutat	  pe	  pământ,	  prima	  grijă	  a	  lui	  
Dumnezeu	  a	  fost	  să	  stabilească	  principiile	  din	  marea	  controversă:	  originea	  morţții,	  natura	  
păcatului	  şi	  rolul	  lui	  Dumnezeu	  ca	  Vindecător	  al	  rănilor	  produse	  de	  păcat.	  

Prima	  Sa	  grijă	  a	  fost	  scrierea	  cărţții	  lui	  Iov.	  Înaintea	  raportului	  creaţțiunii,	  a	  poporului	  
ales,	  a	  legii,	  a	  sanctuarului	  sau	  chiar	  înainte	  de	  Mesia.	  Prima	  comunicare	  scrisă	  pentru	  om	  a	  
urmărit	  să	  arate	  cât	  se	  poate	  de	  clar	  motivul	  pentru	  moarte.	  În	  cartea	  lui	  Iov,	  El	  a	  clarificat	  
splendid	  detaliile	  şi	  dinamica	  nimicirii.	  Moartea	  nu	  este	  o	  pedeapsă	  pentru	  păcat.	  Moartea	  
nu	  este	  o	  slăbiciune	  în	  guvernarea	  lui	  Dumnezeu.	  Moartea	  nu	  este	  o	  parte	  a	  vieţții.	  
Dumnezeu	  nu	  are	  nici	  o	  parte	  în	  ea.	  

La	  sfârşitul	  marii	  controverse,	  fiecare	  limbă	  va	  mărturisi	  că	  moartea	  nu	  este	  o	  
pedeapsă	  din	  partea	  lui	  Dumnezeu.	  Moartea	  nu	  este	  o	  unealtă	  pentru	  disciplină.	  Moartea	  nu	  
este	  o	  măsură	  de	  urgenţță	  ca	  răspuns	  la	  rebeliune.	  Premisa	  cărţții	  lui	  Iov	  va	  fi	  apreciată	  prin	  
produsul	  ei	  final	  din	  cartea	  Apocalips.	  

Cum	  se	  face	  că,	  astăzi,	  ne	  este	  aşa	  frică	  să	  clădim	  pe	  premisa	  fundamentală	  din	  
cartea	  lui	  Iov?	  De	  ce	  susţținem	  că	  Dumnezeu	  este	  drept	  să	  omoare	  milioane	  –	  în	  ciuda	  
premisei	  lui	  Iov	  –	  dar	  acceptăm	  că	  la	  sfârşit	  nu	  Dumnezeu	  este	  vinovat	  pentru	  moartea	  a	  
doua,	  o	  concluzie	  corectă	  a	  premisei	  lui	  Iov?	  Marele	  Adversar	  va	  specula	  cu	  mare	  succes	  
această	  slăbiciune	  

Un	  alt	  călcâi	  al	  lui	  Ahile	  din	  marea	  controversă	  este	  afirmaţția	  uluitoare	  că	  Dumnezeu	  
este	  deasupra	  legii.	  Dacă	  este	  aşa,	  imposibil	  să	  mai	  vorbim	  despre	  Dumnezeu	  în	  proces.	  Un	  
Dumnezeu	  deasupra	  legii	  poate	  face	  orice	  şi	  nu	  trebuie	  să	  dea	  nici	  o	  socoteală.	  Aceasta	  a	  
fost	  principala	  acuzaţție	  a	  lui	  Satana	  şi	  din	  această	  cauză	  a	  cerut	  schimbarea	  legii	  sau	  
schimbarea	  lui	  Dumnezeu	  pe	  tronul	  universului.	  

Legea	  desăvârşită	  a	  libertăţții	  este	  LEGEA	  LUI	  DUMNEZEU,	  adică,	  ea	  descrie	  acţțiunile,	  
deciziile,	  logica,	  emoţțiile,	  şi	  comportamentul	  social	  al	  lui	  Dumnezeu.	  Acestea	  sunt	  chiar	  
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temeliile	  eternităţții,	  standardul	  de	  neatins	  al	  neprihănirii,	  al	  dragostei.	  În	  decizia	  iubitoare	  de	  
a	  accepta	  marea	  controversă	  şi	  analizarea	  cazului	  Său,	  Dumnezeu	  se	  deschide	  pe	  Sine	  spre	  
analiză.	  El	  încurajează	  obţținerea	  adevărului	  pe	  baza	  dovezilor.	  “Veniţți	  şi	  vedeţți	  dacă	  vă	  puteţți	  
clădi	  viitorul	  pe	  temeliile	  pe	  care	  Eu	  le-‐am	  aşezat.	  Dacă	  nu,	  sunteţți	  liberi	  să	  alegeţți	  orice	  altă	  
opţțiune.	  Dar	  nu	  mă	  acuzaţți	  pe	  Mine	  pentru	  consecinţțele	  dezastruoase.”	  

El	  chiar	  a	  fost	  de	  acord	  ca	  fiii	  Lui	  să	  construiască	  o	  guvernare	  paralelă	  bazată	  pe	  alte	  
legi,	  folosind	  puterea	  Sa	  supranaturală	  spre	  a-‐i	  menţține	  în	  viaţță,	  doar	  de	  dragul	  clarificării	  că	  
împărăţția	  Sa	  este	  bazată	  pe	  libertate	  completă	  de	  alegere.	  Prima	  grijă	  a	  lui	  Dumnezeu	  a	  fost	  
să	  arate	  clar	  că	  moartea	  este	  rezultatul	  despărţțirii	  voluntare	  de	  izvorul	  vieţții.	  Pentru	  ca	  
marea	  controversă	  să	  se	  poată	  încheia,	  este	  imperativ	  ca	  familia	  omenească	  să	  înţțeleagă	  
acea	  premisă	  fundamentală.	  

Pentru	  acest	  motiv,	  El	  ne-‐a	  dat	  cartea	  lui	  Iov.	  Citeşte,	  înţțelege,	  alege	  şi	  dă	  slavă	  lui	  
Dumnezeu.	  


