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Fiecare şcoală de teologie, fiecare sistem filozofic, descoperă concepţia proprie despre
caracterul lui Dumnezeu atunci când încearcă să interpreteze realitatea şi atitudinea omului.
Priviţi la Calvin – un Dumnezeu Suveran care a stabilit (predestinat) soarta universului şi
a locuitorilor lui; nimeni nu se poate opune voinţei unui Dumnezeu Suveran. Calvin este
cunoscut astăzi ca fiind omul care a pregătit baza pentru bisericile reformate şi prezbiteriene din
întreaga lume.
Priviţi la Friederich David Schleiermacher – un Dumnezeu imanent care defineşte religia
ca fiind „sentimentul dependenţei absolute”; proba adevărului nu constă în autoritatea obiectivă
sau externă, ci în experienţa religioasă recentă a credinciosului. Schleiermacher este cunoscut
astăzi ca fiind părintele teologiei moderne.
Priviţi la John Wesley – un Dumnezeu al Dragostei şi Dreptăţii care a oferit libertate
creaturilor Sale inteligente şi care S-a întrupat în Isus Hristos pentru a-Şi face cunoscut
caracterul. Wesley este cunoscut în prezent ca sursa multor ramuri ale protestantismului care
accentuează liberul arbitru al omului şi judecata finală a lui Dumnezeu cu privire la modul în
care este folosită libertatea.
Priviţi la iudeii din timpul Vechiului Testament – un Dumnezeu Sfânt, aflat departe, care
pretinde ritualuri şi jertfe de animale ca dovadă a credincioşiei.
Priviţi la coliziunea dintre Iona şi Dumnezeu Creatorul, care iubea mila şi îi trata cu
dreptate şi o profundă milă pe cei care se pocăiau şi îşi cereau iertare. Ce a învăţat Iona ca sol al
Domnului pe pământ?
Nu au existat mulţi bărbaţi sau femei care să fi avut ocazia de a învăţa adevărul despre
caracterul lui Dumnezeu aşa cum s-a întâmplat în cazul lui Iona! Tot ce trebuia să înveţe el
despre Dumnezeu venea în contradicţie cu tot ce ştiuse până atunci. Se produsese un scurtcircuit!
El Îl reflecta perfect pe Dumnezeul căruia I se închina!
Lecţia frumoasă din aceste patruzeci şi opt de versete este că Dumnezeu Şi-a luat timp ca
să-l ia de mână pe Iona şi să-l întoarcă din drum, arătându-i că Dumnezeu nu este acel gen de
persoană pe care şi-o închipuiau el şi mulţi dintre contemporanii lui. Dumnezeu putea să-l
folosească cu adevărat pe Iona ca profet credincios ale cărui solii trebuiau ascultate – dacă învăţa
această lecţie!
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În această carte mică [Iona], putem auzi astăzi lecţia lui Dumnezeu pentru Iona. Iona
trebuia să înţeleagă că Dumnezeu este un Domn foarte personal, interesat de Iona în aceeaşi
măsură ca şi de niniveni. El nu este doar „înalt,” ci este şi foarte aproape şi a fost la fel de
interesat în mântuirea iudeilor ca şi a neamurilor.
Lecţia nr. 2: Dumnezeu nu este doar „cauza primordială” sau „Sfântul Altul”; El este un
Dumnezeu personal foarte puternic. El S-a implicat activ în realizarea planurilor Sale de
transmitere a adevărului atât iudeilor, cât şi neamurilor. Chiar a pus la dispoziţie un „peşte mare”
ca să-i ofere lui Iona confortul unui loc liniştit pentru a medita la cum este Dumnezeul care
conduce universul.
Lecţia nr. 3: Dumnezeu nu este atât de omnipotent încât să nu poată fi milos şi iertător cu
oamenii de peste tot care recunosc starea de păcat în care se găsesc şi dorinţa Lui de a-i ajuta să
schimbe viitorul.
Lecţia nr. 4: Dumnezeu nu este doar personal, omnipotent şi iertător; El nu renunţă uşor
la bărbaţii şi femeile care se împotrivesc. Ar fi putut fi Dumnezeu mai clar sau mai rezonabil
decât a fost în capitolul 4? Acesta este modul în care tratează El cu fiecare dintre noi atunci când
ne încăpăţânăm atât de mult sau suntem atât de egoişti încât nu putem înţelege cum am putea fi o
binecuvântare pentru ceilalţi – în special pentru aceia care au nevoie de mai mult timp şi mai
multă răbdare pentru a înţelege corect cum este Dumnezeu!
Am descoperit că Iona este imaginea noastră reflectată, mai devreme sau mai târziu. Nu
este de mirare că Dumnezeu a folosit alt profet pentru a transmite solia Sa celor care Îl numesc
Domn dar nu îşi învaţă lecţiile:
„Întunericul necunoaşterii lui Dumnezeu a cuprins lumea. Oamenii pierd cunoştinţa
despre caracterul Său. El a fost înţeles greşit şi interpretat greşit. În acest timp trebuie vestită o
solie de la Dumnezeu, o solie iluminatoare în influenţa ei şi mântuitoare prin puterea ei.
Caracterul Său trebuie să fie făcut cunoscut. În întunericul acestei lumi trebuie să strălucească
lumina slavei Sale, lumina bunătăţii, a milei şi a adevărului Său.
Cei care aşteaptă venirea Mirelui trebuie să spună poporului: ‚Iată Dumnezeul vostru.’
Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebuie să fie vestită lumii, este o
descoperire a caracterului iubirii Sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava Sa. În
propria lor viaţă şi în propriul lor caracter, ei trebuie să descopere ceea ce a făcut Dumnezeu
pentru ei” (Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 415).
Trebuie oare să trecem prin toate experienţele lui Iona pentru a ne însuşi corect lecţiile
despre caracterul lui Dumnezeu şi ce doreşte El să facem cu aceste lecţii?
***

Copyright © 2004 Grupul de Studiu Minneapolis 1888

2

