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Istoria lui Iov dă la o parte cortina pentru a dezvălui o nouă perspectivă
asupra apropierii intime a lui Dumnezeu faţă de noi. Astfel, cartea lui Iov
străluceşte cu o nouă lumină fiind probabil cartea cea mai cristocentrică din Biblie.
Conform cu Apocalipsa 13:8, ştim că Hristos, Mielul lui Dumnezeu "a fost
junghiat" "de la întemeierea lumii." Aceasta înseamnă că acelaşi Duh Sfânt care a
inspirat scrierea cărţii lui Iov a lucrat în experienţa lui Iov, slăvind pe Hristos în
prima perioadă a istoriei lumii. Putem călca pe urmele Sale în poemul epic al lui
Iov.
Dumnezeu a sprijinit tronul Său ceresc pe Iov! A fost nevoit; nu a avut altă
şansă. Satana L-a provocat: "Nu ai pe nimeni pe pământ care să creadă cu adevărat
în Tine, care să-Ţi fie devotat din inimă! Toţi cei care pretind că Ţi se închină, o
fac doar din motive egoiste. Fie le este frică să nu ajungă în iad, fie visează la
răsplată, şi fiecare dintre cei care sunt motivaţi de dragostea de sine îmi aparţine!
Dumnezeule, planul Tău de mântuire este un fiasco!"
Dumnezeu a spus: "Te înşeli, Satana. Exemplul numărul unu este Iov. El este
cu adevărat convertit!" Satana I-a răspuns batojocoritor lui Dumnezeu: "Este un
ratat. Numai lasă-mă să-l chinui suficient şi Îţi va întoarce spatele." Dacă
Dumnezeu i-ar fi spus: "Mă tem că ai dreptate; nu-i face rău," Satana ar fi trâmbiţat
în tot universul: "Dumnezeu este un laş. Aşa-zisul Lui 'plan de mântuire' este un
eşec. Am câştigat marea luptă. Am inventat păcatul şi el este mai puternic decât
Dumnezeu. Daţi-mi scaunul Lui de domnie!"
Acum cortina este dată la o parte. Îl surprindem cu privirea pe Dumnezeu
exersându-Şi credinţa în om! Dumnezeu a bazat stabilitatea scaunului Său de
domnie pe încrederea într-un om, un om ca tine şi ca mine, un om slab care s-a
născut păcătos, ca tine şi ca mine! Dacă Iov ar fi înşelat încrederea lui Dumnezeu
în el, s-ar fi dovedit că Dumnezeu a greşit şi nimeni nu s-ar mai fi încrezut
vreodată în El. Acest lucru ne ajută să înţelegem ce spune Biblia deseori despre
"credincioşia lui Dumnezeu" [Rom. 3:3] şi "credinţa lui Isus" [Apoc. 14:12].
Pentru noi nu este nimic extraordinar în a avea credinţă în Dumnezeu, căci noi nu
suntem nimic, iar El este totul. Dar pentru El, a avea credinţă în noi!!??
Iov a fost prototipul celor "144.000" care "urmează pe Miel oriunde merge
El" (Apoc. 14:4, 5). Poate că eşti cea mai josnică, nedemnă persoană de pe pământ,
dar gândeşte-te cât de important eşti în conflictul cosmic!
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