
CARTEA IOV

GHID DE STUDIU BIBLIC



2                                                                                                            Ghid de studiu Iov
 

MATURITATE ŞI MĂRTURIE ÎN SUFERINTA 

Cartea Iov – ghid de studiu biblic 
mai – august 2014

Pastor Octavian Baban



Ghid de studiu Iov                                                                                                           3

Con inutț

CARTEA IOV – GHID DE STUDIU BIBLIC....................................................................................2

PARTEA 1. SCURTĂ INTRODUCERE............................................................................................5

Introducere..............................................................................................................................................5
Date generale...........................................................................................................................................7
1. Lumea lui Iov.....................................................................................................................................12
2. Discuţii în cer, dileme şi necazuri pe pământ, 1-2, 8.................................................................13
3. Statornicie când eşti încercat de dezamăgire, 3,9,10.................................................................17
4. Mângâiere sau acuzare: dilema consilierului, 4-7, 11-12..........................................................19
5. Centrul confruntării: cine este mai înţelept şi cine nu, Iov 13-21...........................................21

Superficialitate şi acuzaţii....................................................................................................... 21
Revelaţia progresivă................................................................................................................ 22
Să evităm pesimismul generalizat şi atacul la persoană.....................................................23
Învinge depresia prin credinţa în înviere şi în Judecătorul cel drept...............................25

6. Ultima confruntare: atitudinea corectă în necazuri, 22-31......................................................27
Ultimele dezbateri cu Elifaz şi Bildad, 22-25: acuzaţii aspre până la final........................27
Iov şi perspectivele mântuirii veşnice................................................................................... 28
Ultimul răspuns al lui Iov (A), 26-28: nădejde, înţelepciune şi tehnologie.......................29
Ultimul răspuns al lui Iov (B), 29-31: binecuvântarea şi standardele sfinte.....................32

7. Elihu: adevărul cu politeţe şi principii corecte, 32-37...............................................................33
Iov 32-34, Elihu despre dreptatea şi bunătatea Domnului..................................................33
Iov 35-37, Elihu despre credincioşia şi puterea Domnului..................................................35

8. Dreptatea, puterea şi autoritatea regală ale lui Dumnezeu, Iov 38-41...................................37
38.4-38, Argumentele măreţiei divine şi creaţia Universului şi a Pământului.................38
38.39-39.30, Argumentele măreţiei divine şi viaţa animalelor...........................................39
40-41, Două exemple extreme: Behemot şi Leviatanul, şi măreţia lui Dumnezeu...........40

9 Ultimele replici: Răsplătirea şi responsabilitatea neprihănirii (42)........................................45
10. Consideraţii finale..........................................................................................................................48

PARTEA 2: CALENDAR DE STUDIU BIBLIC...............................................................................50

Studiul 1, 8 mai: Iov 1-2, 8, Dilemele încercărilor vieţii (Ioan 9.1-3)...........................................50



4                                                                                                            Ghid de studiu Iov
 

Studiul 2, 15 mai: Iov 3, 9, 10: Statornicie lângă Domnul în încercări (Mc. 10.32-34; 1Cor.
10.13).............................................................................................................................................................51

Studiul 3, 22 mai: Iov 4-7, Mângâie-l pe cel ce suferă....................................................................52
(Iov 7.17; Psa. 8.3-9, Evrei 2.6-10)........................................................................................................52
Studiul 4, 29 mai: Iov 11-12, Înţelege-l pe cel ce suferă.................................................................53
(Iov 11.13-14, 12.13-14).........................................................................................................................53
Studiul 5, 5 iunie: Iov 13-14, Păstrează nădejdea învierii.............................................................54
(Iov 13.8-9, 14.13-14).............................................................................................................................54
Studiul 6, 12 iunie: Iov 15-17, 18-19, Acceptă judecata divină.....................................................55
(Iov 15.4-5, 16.19-20, 19.25)..................................................................................................................55
Studiul 7, 19 iunie: Iov 20-21, Contează pe binecuvântările Domnului (Iov 21.13-19, 27.9, Psa

73.16-20).......................................................................................................................................................56
Studiul 8, 26 iunie: Iov 22-25, Încrede-te în mijlocitorul adevărat (Iov 22.4-5, 23.3-11, vezi şi

Deut. 30.11-12, Rom. 10.6-8, 2Tim.2.5-6, 1 Ioan 1.7-10)........................................................................57
Studiul 9, 3 iulie: Iov 26-28, Încrederea în puterea Domnului (Iov 28.28, Prov.1.7, Ecles.12.13-

14)..................................................................................................................................................................58
Studiul 10, 10 iulie: Iov 29-31, Standardele neprihănirii (Iov 29.12-17, 30.15-16, 31.23)...........59
Studiul 11, 17 iulie: Iov 32-34, Dreptatea şi bunătatea Domnului (Iov 32.7-9, 33.12-13, 34.12-

15)..................................................................................................................................................................60
Studiul 12, 24 iulie: Iov 35-37, Credincioşia şi puterea Domnului (Iov 35.6-7, 36.21-24, 37.21-

23)..................................................................................................................................................................61
Studiul 13, 31 iulie: Iov 38-39, Răspunsul lui Dumnezeu: Încurajare prin măreţia creaţiei

(Iov 38.2-4)...................................................................................................................................................62
Studiul 14, 7 august: Iov 40-41, Smerenie înaintea lui Dumnezeu (Iov 40.7-8, 40.12-14).........63
Studiul 15, 14 august: Iov 42, Răsplătirea şi răspunderea neprihănirii (Iov 42.4-6)................64



Ghid de studiu Iov                                                                                                           5

Partea 1. Scurtă introducere

Introducere
Cartea Iov este o carte scrisă pentru toţi cei ce trec prin suferinţă sau se
află în situaţia de a încuraja pe cineva care trece prin suferinţă. Suferinţa
poate  fi  de  multe  feluri:  probleme  de  sănătate  personală,  probleme  de
jelire a celor dragi care au murit, probleme de sărăcie şi confruntarea cu
nevoile vieţii, probleme de singurătate, dezamăgiri din partea prietenilor
sau  a  celor  dragi  din  familie  care  nu  te  ascultă  sau  nu  te  preţuiesc,
probleme de credinţă şi îndoială, când nu înţelegi ce se întâmplă în lume şi
ţi se pare că Dumnezeu este departe şi nu îţi mai răspunde ca altădată, şi
altele.

Iov nu este o carte care să spună cuiva că şi noi am putea suferi ca la fel
ca Iov.  El a fost un om deosebit, un campion al credinţei, al cugetării, al
gândirii drepte, al cunoaşterii, al rezistenţei morale în faţa greutăţilor, un
om de o tărie sufletească extraordinară, singurul om din lume de acest fel,
la data întâmplărilor narate, iar Dumnezeu s-a lăudat cu el într-un mod cu
totul  excepţional,  în  faţa  întregului  Univers.  Probabil  că  foarte  puţini
oameni sunt sau au fost, sau vor fi vreodată ca Iov.  Chiar dacă nu vom fi
încercaţi ca el însă, exemplul lui rămâne un model valid care să ne inspire
la credinţă, tărie sufletească şi răbdare.

Într-un anume fel,  cartea  Iov este  o  mare  sărbătoare  a  umanităţii,  o
sărbătoare a relaţiei noastre cu Dumnezeu. Vedem că, deşi este vorba de o
omenire deja afectată de păcat, de la Adam, totuşi, este posibil ca în lume
să existe caractere mari, iar Dumnezeu se mândreşte cu astfel de oameni în
faţa întregului Univers. Este o carte în care vedem că Dumnezeu vorbeşte
cu îngerii şi cu oamenii, dar, în cuprinsul cărţii, se vede clar că îi place să
vorbească în mod deosebit cu oamenii. Vedem că se poartă şi cu măreţie,
dar şi cu dragoste, faţă de oameni. Vedem că respinge religia superficială,
dar apreciază plângerile şi critica dreaptă, chiar dacă Iov nu ştie totul şi,
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evident, nu poate să aplice nici ce ştie şi nu are putere să reglementeze
prea multe în Univers, fiind doar un om (în timp ce Dumnezeu ştie totul, a
creat totul şi le conduce pe toate cu mână tare, cu autoritate deplină). 

Cartea Iov este o carte a speranţei, în mijlocul încercărilor. Este o carte a
încrederii  în  caracterul  sfânt  şi  bun şi  drept  al  lui  Dumnezeu,  chiar  şi
atunci când nu înţelegi ce se întâmplă şi crezi că nimic nu mai are sens.
Este  o  carte  a  binecuvântărilor  finale  care  sunt  date  cu  mână largă de
Dumnezeu, celor credincioşi (în final, Iov devine sănătos, prosper şi are,
din nou, o familie frumoasă împreună cu soţia sa, şapte fii şi trei fete, cele
mai frumoase din tot ţinutul: o satisfacţie aparte pentru orice părinţi). 

Este o carte a cunoştinţelor despre natură şi Univers, în care se vede
mereu că  Dumnezeu este  cel  ce  ştie  cel  mai  mult.  Este  o  carte  în  care
Dumnezeu se face cunoscut prin natura creată, dar şi prin natura morală a
omului,  prin ambele arătând că  a  pus în oameni,  într-adevăr,  chipul  şi
asemănarea sa. Este o carte a prieteniei şi a corectitudinii în gândire, în
interpretarea lumii,  în cinste şi  respect unii  faţă de alţii,  a onestităţii  şi
tăriei în credinţă, în închinare.

Este o carte în care Dumnezeu vorbeşte despre încercări şi destin. S-ar
părea că  doar  oamenii  dezbat  aici  subiectul  suferinţei,  dar  nu este  aşa.
Dumnezeu ştie de ce a îngăduit să se întâmple lucrurile, ştie ce aşteptări
are de la oameni, şi vorbeşte. Este un Dumnezeu care nu tace, ci intervine,
ceartă şi binecuvintează. Este uimitor faptul că vorbeşte şi că, în vorbirea
lui, nu loveşte şi nu distruge, ci ceartă, vindecă şi dă învăţătură.

Este o carte în care cei credincioşi se împart în mai multe grupuri. Sunt
legaţi  prin  prietenie,  dar  nu  toţi  sunt  la  fel  de  cinstiţi  între  ei  sau  cu
Dumnezeu. Unii sunt mai oneşti, alţii mai superficiali. Unii au nemulţumiri
ascunse  care  răbufnesc  în  acuzaţii  nedrepte,  alţii  se  feresc  de  orice
linguşire şi de orice acuzaţie fără fond. Unii laudă lucrările lui Dumnezeu,
alţii îl laudă pe Dumnezeu însuşi. Unii se uită la răsplătiri şi pedepse doar
pe pământ,  alţii  au  şi  perspectiva  mântuirii  veşnice,  a  întâlnirii  faţă  în
faţăh cu Dumnezeu, a venirii lui Mesia. Şi unii şi alţii au nevoie să înţeleagă
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măreţia lui Dumnezeu şi bunătatea lui, dreptatea lui şi puterea lui, şi să îi
dea glorie, cu încredere şi cu inimă plină de închinare adevărată.

Date generale
Cartea Iov este, posibil,  cea mai veche carte din Biblie. Evenimentele se
întâmplă mult înainte de Moise, unii spun că, posibil, s-ar întâmpla chiar şi
înainte de Avraam (alţii, consideră că Elifaz din Teman şi Elihu din Uz sunt
nepoţi de ai lui Avraam, deci cartea ar fi concepută pe timpul lui Isaac şi
Iacov; de asemenea, termenul pentru sumă de bani, chesita, din Iov 42, este
folosit şi  în  Geneza 33.19  şi  Iosua 24.32,  dar  acestea nu sunt argumente
irezistibile:  mulţi  oameni se numeau Elifaz şi  Elihu,  Teman era o cetate
veche,  un  scriitor  poate  folosi  nume  contemporane  pentru  ţinuturi
străvechi,  şi  la  fel,  denumiri  moderne  de  bani  pentru  sume  şi  valori
financiare străvechi). În argumentul cărţii nu sunt amintiţi nici Avraam,
nici Isaac, nici Iacov, care au fost oameni credincioşi remarcabili în timpul
lor, atât ca ascultare de Dumnezeu, cât şi în credinţă, în bogăţie, în forţă
militară, care au călătorit destul de mult în toată zona,  prin Canaan, la
nord  de  Canaan,  în  Edom,  în  Egipt.  De  aceea  cartea  poate  fi  compusă
devreme, de Iov sau Elihu, transmisă de Avraam şi ceilalţi patriarhi, alături
de alte istorii despre timpurile vechi, şi scrisă în formă finală mai târziu, de
exemplu, de către Moise, sau chiar de Solomon.  Scriitorul cărţii a împărţit
cartea astfel:

1:1–2:13 Context cadru: proză narativă
3:1–42:6 Parte centrală: argument în formă poetică
42:7–17  Context cadru: proză narativă1  

În secţiunile narative de la început şi sfârşit Dumnezeu este numit cu
numele Iahveh, numele cu care I s-a descoperit lui Moise – Eu sunt cel ce

1 D.J. A. Clines,  Job 1-20, Word Biblical Commentary vol. 17, Dallas,  TX: Word,
2002.
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sunt (de aceea, este destul de probabil ca Moise să fie responsabil de forma
finală a cărţii). În rest, numele lui Dumnezeu din partea de discurs poetic
este mereu El, Eloah, Elohim sau El Shaddai, nume canaanene şi asiriene
ale lui Dumnezeu, care ar atesta că întâmplările au avut loc înainte să fie
Avraam  şi  poporul  Israel.  Ţara  Uz  se  consideră  a  fi  fost  în  Edom,  în
Iordania de astăzi, de dincolo de Iordan (Iordanul este amintit în Iov 40).
Prin acest procedeu al numelor diferite autorul scoate în evidenţă că, dacă
istorisirea este spusă de evrei şi este asumată ca Scriptură inspirată divin,
întâmplările narate sunt din afara spaţiului evreiesc şi au avut loc cu mult
înainte de Israel. 

Viaţa lui  Iov şi  dezbaterea pe tema suferinţei  par  desfăşurate relativ
recent după potop, când încă trăiau animale uriaşe în zona Mesopotamiei
(behemot şi leviatan, în Iov 40-41; nu este clar dacă în timpul lui Avraam
astfel  de  animale  mai  trăiau,  mai  degrabă  dispăruseră  de  pe  pământ;
identificarea lor cu hipopotamul şi, respectiv,  cu crocodilul, pare un pic
forţată). 

Durata estimată a vieții lui Iov este de aproximativ 200 de ani (dacă se
presupune  că  la  început  avea  50  sau  70  de  ani,  la  data  începerii
evenimentelor,  la care se adaugă 140 de ani, cât ar fi  trăit ca să aibă al
doilea rând de copii şi de nepoţi; notele vechi din Septuaginta spun că Iov a
trăit 240 de ani). Acest detaliu îl poate plasa pe Iov înaintea lui Avraam
(42.10-16; Avraam a trăit 175 de ani, Iacov 120 etc.; Serug, străbunicul lui
Avraam, a trăit 230 de ani, Geneza 11.22-23), undeva în zona anilor 2000
înainte de Hristos, la câteva sute de ani de la potopul lui Noe. 

Iov şi prietenii săi au cunoştinţe despre Adam şi despre potop, aşa cum
se vede în Iov 31.33 (traducerea în româneşte spune „dacă mi-am ascuns
păcatul ca oamenii”), sau în Iov 22.15-16: „Vrei s-apuci pe calea străveche,
pe care au urmat-o cei nelegiuiţi, care au fost luaţi înainte de vreme şi au
ţinut cât ţine un pârâu care se scurge?”. Aceste detalii sunt vagi şi este de
remarcat  că  acel  tip  de  comportament  răzvrătit  este  numit  „calea
străveche”. În Iov 38-39 Dumnezeu este descris cu mărturie despre creaţie
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care se apropie foarte mult de Geneza 1-2. Satana este numit şarpele fugar,
în Iov 26.13, unde se spune că Dumnezeu va ucide şarpele fugar, ceea ce
arată un fel de evanghelie simbolică, de tip edenic.

Pe ansamblu, cartea are următoarea structură detaliată:2

  1.    Introducere în proză (1.1–2:13): scene în cer şi pe pământ.

2. Cuvântarea iniţială a lui Iov, plină de durere (3.1–26)

3. Primul rând de intervenţii (4.1–14:22)
A. Prima replică a lui Elifaz (4.1–5:27)
B. Replica lui Iov (6.1–7:21)
C. Prima replică a lui Bildad (8.1–22)
D. Replica lui Iov (9.1–10:22)
E. Prima replică a lui Ţofar (11.1–20)
F.  Replica lui Iov (12.1–14:22)

4. Al doilea rând de intervenţii (15.1–21:34)
A. A doua replică a lui Elifaz (15.1–35)
B. Replica lui Iov (16.1–17:16)
C. A doua replică a lui Bildad (18.1–21)
D. Replica lui Iov (19.1–29)
E. A doua replică a lui Ţofar (20.1–29)
F. Replica lui Iovs (21.1–34)

5. Al treilea rând de intervenţii (22.1–27:23)
A. A treia replică a lui Elifaz (22.1–30)
B. Replica lui Iov (23.1–24:25)
C. A treia replică a lui Bildad (25.1–6)
D. Replica lui Iov – întrerupere Bildad (26.1–4).
E. Bildad îşi continuă cuvântarea (26.5–14)
F. Replica lui Iov (27.1–23; poemul înţelepciunii, 28.1–28

2 W.D. Reyburn, A handbook on the book of Job, UBS handbook series; UBS helps
for translators (v). New York, NY: United Bible Societies, 1992.
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7. Cuvântarea finală a lui Iov (29.1–31:40)
A. Introducere (29.1–25)
B. Cuprins (30.1–31)
C. Încheiere (31.1–40)

8. Cuvântarea lui Elihu (32.1–37:24)
A. Introducere în proză (32.1–6a)
B. Partea 1. (32.6b—33.33)
C. Partea 2 (34.1–37)
D. Partea 3 (35.1–16)
E. Partea 4 (36.1–37:24)

9. Cuvântările Domnului (38.1–41:34)
A. Partea 1. Creaţia şi dreptatea Domnului (38.1–40:2)
B. Iov nu mai dă replici (40.3–5)
C. Partea 2: Behemot si Leviatan şi puterea Domnului (40.6–41:34)

10. Restaurarea lui Iov (4 dialoguri scurte şi concluzii, 42.1–17)
A. Iov (42.1-2)
B. Domnul (42.3a)
C. Iov (42.3b)
D. Domnul (42.4)
C. Iov (42.5-6)
D. Domnul, mustrare către Elifaz (42.7-8)
E. Naraţiune evenimente finale (42.9-17)

Se observă că Iov incepe in capitolul 3 şi încheie în capitolul 27-28. Între
aceste două cuvântări  avem câte trei  intervenţii  ale celor  trei  prieteni,
fiecare urmată de câte o replică a lui Iov. O singură problemă apare: Ţofar
are doar doua intervenţii.  În a treia serie de cuvântări  el  nu mai spune
nimic, dar Bildad va avea două replici (o replică în două părţi, întreruptă
de o intervenţie scurtă a lui Iov).
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După ei toţi, Elihu vine cu 4 cuvântări în care îi mustră şi pe Iov şi pe
prietenii săi, încercând să restabilească echilibrul. El foloseşte argumente
asemănătoare cu cele aduse înainte şi îl citează des pe Iov,  ca să îi poată
răspunde punctual. El atrage atenţia principial, că cei trei prieteni nu au
fost eficienţi  în mustrările lor,  nu l-au învins pe Iov în argumente le şi
apărarea lui,  şi  l-au şi  condamnat în continuu,  fără  dreptate.  Lui  Iov îi
atrage atenţia, fără să îl  acuze, că a greşit undeva:  anume, a început să
spună că Dumnezeu nu asigură dreptatea cum s-ar cuveni, deşi sigur, este
singurul care ştie ce se întâmplă. 

Dumnezeu îi va aduce aceleaşi mustrări lui Iov, considerând că Iov şi-a
apărat bine dreptatea proprie, corect, dar că neavând toate informaţiile nu a
ştiut să evalueze corect dreptatea lui Dumnezeu. Practic, Dumnezeu îi spune
că Iov nu are toate informaţiile necesare, şi nici puterea de a-şi implementa
dreptatea. În timpul acesta, Dumnezeu, are şi toată ştiinţa, şi toată puterea, şi
toată  autoritatea  de  a  face  dreptate  aşa  cum  se  cuvine.  Fiind  Creatorul
atotputernic şi suveran, el nu se simte obligat să dea explicaţii, dar dă detalii
despre ce s-a întâmplat (cineva ştie istoria din ceruri, prin revelaţie, Iov şi
Elihu,  sau  Moise...).  De  asemenea,  la  sfârşit,  Dumnezeu  face  evaluarea
tuturor participanţilor, Iov, Elifaz, Bildad, Ţofar, şi îl binecuvântează pe Iov.
Despre Elihu nu zice nimic, şi de fapt, nici nu a fost la începutul istorisirii.
Elihu rămâne astfel un personaj misterios, un raisonneur corect, un prieten
adevărat cu o bună înţelegere a lucrării lui Mesia (şi Iov arată că înţelege
nevoia de un mediator mesianic, doar cei trei prieteni ai lui Iov nu văd acest
lucru, ci judecă mereu simplist relaţia directă Iov-Dumnezeu, Iov-societate,
şi nu au perspectivă veşnică asupra mântuirii şi asupra judecăţii divine).

1. Lumea lui Iov
În lumea lui Iov există prieteni şi  oameni buni, dar există şi răufăcători
care  atacă,  jefuiesc  şi  ucid  (sabeeni,  caldei  –  denumiri  generice  ale
popoarelor  mesopotamiene),  există  cetăți  și  viață  socială  (petreceri,
judecăți,  nedreptăți,  acţiuni de caritate),  există organizare economică și
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militară, există o preocupare etică și juridică (Iov este mândru că în trecut
a acţionat ferm pentru dreptate, că a intervenit în conflicte, că a detectat
pe cei  vinovaţi,  că a asigurat traiul  pentru cei  lipsiți  și  nevoiași),  există
preocupări  religioase  (se  aduc  jertfe,  se  discută  despre  dreptatea  lui
Dumnezeu etc.), există irigaţii şi minerit, există animale uriaşe, behemot –
pe uscat, pe munţi şi în râuri (cap. 40) şi leviatan – în apă sau în mare (cap.
41), care nu mai există azi, şi probabil, nici pe vremea lui Avraam nu mai
existau. Iov trăieşte în cort, dar şi în case, are turme mari, dar stă şi la
poarta  cetăţii,  intervine  pentru  dreptate  (ca  şi  Avraam,  care  face
incursiuni armate de eliberare a lui Lot şi a celor din Sodoma). 

Iov  şi  prietenii  săi  au  o  moralitate  înaltă,  sunt  foarte  responsabili
înaintea  lui  Dumnezeu  (ideea  de  jertfe  pentru  păcat  este  foarte  clară
pentru  Iov  şi  pentru  prietenii  săi,  aşa  cum  se  vede  la  începutul  şi  la
sfârşitul  cărţii).  De asemenea,  există,  destul de clar,  prin intervenţia lui
Dumnezeu, ideea de mijlocitor, preot sau reprezentant preoţesc (cap. 42).
Dreptatea lui Dumnezeu e înţeleasă că se desfăşoară atât la nivel individual
(Iov,  Elifaz, Bildad, Ţofar), dar şi la nivel de popor (Elihu obsearvă lucrul
acesta). În societate funcționează o anumită egalitate între bărbați și femei
care  pare  de  o  egalitate  tip  străvechi,  ante-patriarhală,  deoarece,  de
exemplu, și fetele primesc moștenire în mod egal cu băieții (Iov 42.15). De
asemenea, averea este exprimată nu în bani, ci în posesiunile gospodăriei,
în turme și în slujitori (angajați; Iov 1.3, 42.12), ceea ce arată că societatea
din timpul lui Iov se află undeva la începutul vieţii economice, după potop.

Dumnezeu  foloseşte  în  revelația  sa  foarte  multe  exemple  din
fenomenela naturii şi din viaţa animală, iar datele ştiinţifice din cartea Iov
sunt suprinzătoare pentru acea vreme (date despre mări, munți, ploaie şi
furtuni, despre zăpadă, despre lumină, despre stele, despre vietăți uriașe
în mări, în râuri, despre animalele sălbatice de pe munți). Se fac referiri la
peșteri  și  mine  (se  vorbește  despre  minerit,  lucrări  de  construcție),  la
bogățiile subterane. 
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Înţelegerea  despre  Univers  şi  fiinţele  angelice  din  Iov  începe  cu
imaginea  unei  curţi  regale  cereşti,  unde  vin  fiii  lui  Dumnezeu  să  dea
socoteală,  şi  unde este chemat la  ordine chiar  şi  Satana.  Se înţelege că
îngerii  sunt  mesagerii  lui  Dumnezeu  şi  mijlocitorii  oamenilor.  Cel  rău,
Satana,  are  o  anumită  libertate  de  mişcare  şi  acţiune,  dar  nu  în  afara
limitelor puse de Dumnezeu, şi este, în mare parte, cauza necazurilor care
vin peste Iov (el îl acuză insistent pe Iov de servilism şi caracter josnic,
mercantil, egoist, în timp ce Dumnezeu se mândreşte cu el, şi cu nobleţea
caracterului său, a sfinţeniei sale şi a principiilor sale). 

Nu se  spune nimic despre  istoria apariţiei  răului  în Univers,   despre
căderea lui Satan sau despre pedepsirea veşnică a răului, deşi Satan este
numit  „şarpele  fugar”  (26.13).  Concepţia  despre  rău  este,  astfel,  foarte
primitivă (veche) şi totuşi, neobişnuit de avansată, în anumite aspecte: nu
se consideră nici un moment că răul este egal cu binele, ori că Satan este
egal cu Dumnezeu (dimpotrivă), nici că răul are libertate de manifestare
neîngrădită. Satana nu vorbeşte înaintea Domnului decât atunci când este
întrebat  şi  se  pare  că  tocmai  de  aceea  a  venit  la  adunarea  fiilor  lui
Dumnezeu, îngerii, deoarece a fost chemat să dea socoteală de acţiunile lui.

Această  primă  parte  a  studiului  de  faţă  trece  în  revistă  problemele
principale discutate în carte, urmărind firul narativ pe capitole, în timp ce
partea a doua a studiului este organizată în cinsprezece studii scurte, cu
meditaţii şi aplicaţii pentru închinarea personală.

2. Discuţii în cer, dileme şi necazuri pe pământ, 1-2, 8
Cartea pleacă de la premiza că suferința este permisă de Dumnezeu și doar
el îi cunoaşte cauzele, în timp ce omul nu ştie bine cauzele suferinţelor
sale. Practic, nu se spune când a ajuns Iov conştient că a avut loc o discuţie
în ceruri în care acuzatorul, Satana, nu i-a recunoscut nobleţea de caracter
şi  credincioşia,  iar  Dumnezeu s-a  lăudat  cu  Iov  în întregul  Univers.  Cu
siguranţă, mult mai târziu, Iov sau Elihu, şi /sau Moise, au avut imaginea
completă a întâmplărilor.
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În  urma  acceptării  testării  lui  Iov  au  loc  o  serie  de  evenimente
distructive neobişnuite: a. nişte sabeeni fură boii şi măgarii de la păscut şi
îi ucid pe slujitori (instigaţi de Satan), b. un foc de la Dumnezeu arde oile şi
păstorii, c. nişte haldei răpesc cămilele şi ucid slujitorii (instigaţi de Satan),
d.  un  vânt  prăbuşeşte  casa  şi  îi  ucide  pe  toţi  copiii  lui  Iov  (de  la
Dumnezeu?).  Iov  este  surprins  de  tot  ce  s-a  întâmplat  şi  consideră  că
Domnul i le-a luat pe toate şi că are dreptul acesta, şi nu spune nimic lipsit
de respect despre Dumnezeu.

În tot acest timp, cauza principală a suferinţei  este iniţiativa Satanei,
căci  atunci când Dumnezeu a dorit să se laude cu caracterul lui  Iov,  în
întreg Universul, l-a denigrat, insinuând că toţi oamenii, inclusiv Iov, sunt
nişte  egoişti  mercantili:  ei  îl  slăvesc  pe  Dumnezeu  doar  când  primesc
daruri de sus, altfel ar fi gata oricând să îl blesteme. 

Aşadar, aceasta este miza cărţii: este omul capabil de un caracter înalt şi
de  rezistenţă  împotriva  răului,  sau  este  un eşec  etic  şi  ontologic  al  lui
Dumnezeu? Dumnezeu susţine că omul este în stare de o mare cinste şi
curăţie, de un mare caracter, şi este gata să îl pună la încercare pe Iov.

În  urma  celor  două  întâlniri  în  ceruri  cu  Dumnezeu,  Satana  capătă
permisiunea să îl  lovească pe Iov la început cu sărăcie şi  moartea celor
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dragi, iar mai târziu şi cu o boală grea, ca să facă şi mai dificil testul moral
(Satanei nu îi este îngăduit însă  să se atingă de sufletul lui Iov). 

Viaţa  lui  Iov  este  distrusă  şi  el  suferă  în  tăcere,  şi  face  faţă  cu  bine
îndemnului  neînţelept,  disperat,  al  soţiei  lui,  care,  fiind  peste  măsură
întristată de suferinţa lui, îi spune să-şi verse odată năduful, să îl blesteme
pe Dumnezeu şi să moară, ca să îşi găsească liniştea în mormânt, dacă altfel
nu se poate. Iov încearcă în singurătatea sa să înţeleagă ce se întâmplă.
Soţia  îl  îngrijeşte,  dar  uneori  şi  ei  îi  este  greu  să  vadă  rănile  soţului,
prietenii îl evită, săracii şi  bolnavii cetăţii îl insultă; doar câinii îşi  arată
mila faţă de el (aici istorisirea se aseamănă cu cea despre omul bogat şi
Lazăr, spusă de Isus). 

Cei  trei  prieteni  veniţi  să  îl  mângâie,  tac  vreme de  o  săptămână,  de
durere,  când  îl  văd  cum  suferă.  Ei  reprezintă  o  sumă  a  înţelepciunii
omeneşti din acea vreme, dar aşa cum se va vedea, trei sunt înţelepţi dar
părtinitori, şi doar al patrulea, Elihu, care apare deodată, mai târziu, este,
într-adevăr drept şi faţă de Iov şi faţă de Dumnezeu.
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Capitolul 8 arată că Bildad din Şuah, prietenul lui Iov,  credea că Iov a
făcut vreun păcat grav,  o neascultare oribilă, şi  acestea stau la originea
necazurilor  apărute  ca  din  senin.  Şablonul  acesta  este  caracteristic
prietenilor lui Iov şi va fi repetat de nenumărate ori în cartea Iov. Adevărul
este că Iov fusese mereu un om drept, implicat în viaţa socială, şi credea şi
el că merită, ca răsplată, doar binecuvântări. De aceea este şi el surprins de
aceste nenorociri şi nu îi vine să creadă că lui i se întâmplă aşa ceva, şi de
aceea decide să îşi susţină cu insistenţă nevinovăţia. 

De ce vine necazul în viaţa cuiva,  de ce vine binecuvântarea în viaţa
omului, cât ţin ele, reflectă dreptatea sau pedeapsa divină? Ce atitudine
trebuie să ai când treci prin greutăţi? Dilemele de pe pământ nu sunt exact
aceleaşi cu dilemele din ceruri, dar sunt corelate, iar istoria experienţelor
cu Dumnezeu merge înainte, odată cu istoria mântuirii.

3. Statornicie când eşti încercat de dezamăgire, 3,9,10
Aceste capitole arată prima reacţie a lui Iov faţă de nenorocirile care s-au
abătut asupra lui, şi primele replici date lui Elifaz şi lui Bildad. 

În  capitolul  3,  Iov  îşi  declară  dezamăgirea  totală  faţă  de  aceste
evenimente,  dorind să nu se fi  născut,  şi  îşi  blesteamă ziua naşterii;  de
asemenea, se vede că, undeva, în suflet, se temea de suferinţă şi a făcut
totul ca să o evite, dar acum este trist că, în ciuda bunătăţii şi dreptăţii lui,
suferinţa tot a venit asupra lui (3.25-26). În capitolele 9-10, Iov dă un prim
răspuns prietenilor săi Elifaz şi Bildad (care tăcuseră, din respect, timp de
o săptămână şi luaseră cuvântul). 

Faptul că nu înţelege ce face Dumnezeu şi de ce, se transformă la Iov în
protest şi chiar în acuzaţie la adresa Domnului. 

Plin de durere, Iov îşi reneagă ziua naşterii: ar fi dorit să nu existe deloc
prima zi a vieţii sale, să moară înainte să cunoască nedreptăţile şi suferinţa
din lume, şi îşi închipuie că în întunericul morţii nu mai este nici asuprire,
nici fiinţe ca să te chinuie, nici durere, doar o mare linişte (creştinii, bazaţi
pe restul  revelaţiei  din Biblie,  pe învierea lui  Isus,  ştiu că nu este  aşa).
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Oricum  ar  fi,  Iov  este  atât  de  îndurerat  încât  nu  doreşte  să  fi  avut
experienţa vieţii  şi crede că Dumnezeu, care îi dă viaţă omului, nu îi dă
direcţie şi scop (aici, tonul se aseamănă cu cartea Eclesiastul: nimic nu are
sens sub soare, totul este deşertăciune). 

Capitolul  10  se  încheie  cu  aceleaşi  imagini,  dar  dintr-o  perspectivă
opusă: Iov se roagă să fie izbăvit din suferinţă înainte de a muri şi  de a
intra în locul unde nu mai este decât negură, întuneric, dezordine, unde nu
se mai vede nici lumina, nici întunericul (Iov 10.21-22; David va avea altă
părere, în Psalmul 139, că pentru Dumnezeu întunericul din mormânt este
luminos  ca  ziua.  De  fapt,  comparaţia  Psalmul  139  se  poate  regăsi  şi  în
versetele 10.8-12: „Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, ele m-au întocmit
în întregime... Şi Tu să mă nimiceşti! 9. Adu-Ţi aminte că Tu m-ai lucrat ca
lutul; şi vrei din nou să mă prefaci în ţărână? 10. Nu m-ai muls ca laptele?
Nu m-ai închegat ca brânza? 11. M-ai îmbrăcat cu piele şi carne, m-ai ţesut
cu  oase  şi  vine;  12.  mi-ai  dat  bunăvoinţa  Ta  şi  viaţa,  m-ai  păstrat  cu
suflarea prin îngrijirile şi paza Ta”; s-ar părea că David şi Solomon l-au citit
mult pe Iov). O observaţie interesantă: David pare mai ştiinţific în felul în
care îşi imaginează crearea fiinţei omeneşti în pântecele mamei, pe când
Iov are multe imagini care trădează viaţa la ţară (lucrat ca lutul, muls ca
laptele, închegat ca brânza, îmbrăcat cu piele şi carne, ţesut cu oase şi vine
etc.).

Iov recunoaşte în Iov 9  şi  10,  măreţia,  dreptatea şi  atotputernicia  lui
Dumnezeu, dar îl acuză de asprime, de nepăsare (se poartă la fel cu cel
credincios  şi  cu  cel  necredincios),  chiar  de  sadism  (9.21-23,  Iov  îşi
închipuie că Dumnezeu râde de lupta lui, când el încearcă să îşi dovedească
dreptatea; vezi şi 10.13-14). 

Din mijlocul suferinţei sale, Iov îl laudă totuşi pe Dumnezeu, ştie că el
este creatorul cerului  şi  al pământului (aminteşte de constelaţiile Ursei,
Orionului şi de Pleiade, ştie şi despre constelaţiile din emisfera sudică, o
indicaţie, din nou că ştia că Pământul are o formă rotundă, cf. 9.9-10; şi
Dumnezeu în 37.31-32 va aminti despre aceste constelaţii). Ştie că Domnul
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este Judecătorul suprem şi – interesant – se gândeşte că Domnul îl izbeşte
ca o furtună (9.17, iar în Iov 38-42,  Domnul, într-adevăr,  îi  va vorbi din
mijlocul furtunii). De asemenea, intuieşte nevoia de mijlocitor, anticipând
venirea lui Mesia (9.32-33, vezi 1Tim.2.5-7). Experienţa suferinţei acesteia
este o ocazie deosebită pentru Iov de a se gândi la felul în care Dumnezeu
aduce mântuirea oamenilor.

4. Mângâiere sau acuzare: dilema consilierului, 4-7, 11-12
Capitolele  4-5  arată  prima replică  a  lui Elifaz din Teman (Teman era  o
regiune vestită pentru înțelepții săi, Ieremia 49.7), iar capitolele 6-7 conţin
replica lui Iov. 

În primul său discurs din cele trei, Elifaz este blând şi politicos, dar nu
foarte sincer; el încearcă să se apropie cu delicatețe și să atragă atenția
asupra unei posibile vinovății a lui Iov. Pe parcurs, el face câteva afirmații
teologice curioase și  incorecte (îşi  bazează gândurile pe nişte viziuni  şi
visuri  de  noapte,  de  exemplu,  în  cap.4;  spune  că  Domnul  face  lucruri
imperfecte, şi că îngerii au greşeli, iar Dumnezeu nu se încrede în ei, cu
atât mai puţin se încrede în oameni, care au, natural, foarte multe greşeli).
Exemplu de inconsistenţă este următorul: în 5.6 Elifaz lasă să se înţeleagă
că nenorocirea are drept cauză păcatul oamenilor „Nenorocirea nu răsare
din ţărână,  şi  suferinţa nu încolţeşte din  pământ...”,  apoi spune că este
destinul  omului  să  sufere:  „7. Omul  se  naşte  ca  să  sufere,  după  cum
scânteia se naşte ca să zboare”... şi încheie cu un sfat bun „8. Eu aş alerga la
Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu” etc.).



Ghid de studiu Iov                                                                                                           19

Capitolul  11  prezintă  prima  cuvântare  a  lui  Ţofar  şi  este  urmat  de
replica lui Iov (12-14).  

Deşi Iov a susţinut că este nevinovat, Ţofar găseşte cu cale să reia şi mai
apăsat cuvintele lui Elifaz şi ale lui Bildad. El îl etichetează pe Iov drept
„limbut”, „batjocoritor”, plin de „vorbe deşarte”, îl îndeamnă să accepte
atotputernicia lui Dumnezeu (11.5-11), să îşi recunoască greşelile (11.12-14,
11:12,  omul,  adică  Iov,  e  comparat  cu  un  nebun  şi  cu  un  măgar!),  şi-i
promite restaurarea completă, dacă va da dovadă de pocăinţă (11.15-20). 

Iov le răspunde cu ironie amară (12.1: dacă muriţi voi, o să dispară şi
înţelepciunea de pe pământ) şi le arată că are şi el înţelepciune ca ei, că nu
este un păcătos incorigibil, orb şi nebun, ci este corect şi priceput, şi că, în
consecinţă, este dispreţuit şi certat pe nedrept (12.1-6). 

Astfel,  în  continuare  el  trece  în  revistă  creaţiile  uimitoare  ale  lui
Dumnezeu şi înţelepciunea lui, pe care  Iov le recunoaşte fără ezitare. Într-
o demonstraţie de ştiinţă, etică şi teologie Iov le arată că ştie şi el care este
măreţia şi puterea celui Atotputernic (7-16): Dumnezeu a creat totul (7-11),
înţelepciunea şi sfatul vin de la El (12-13), atotputernicia lui nu poate fi
depăşită, pentru că în toate El are ultimul cuvânt (13-16). El judecă pe cei
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puternici şi  popoarele (17-25; şi  Elihu va lua în considerare dreptatea la
nivel individual şi de popoare). 

În  ce  priveşte  acuzaţiile  prietenilor  şi  apărarea  lui  Iov,  ar  trebui
recunoscut  că  teologia  este  un domeniu  în  care  este  relativ  uşor  să  ai
aparenţa înţelepciunii,  îţi  trebuie doar câteva cuvinte bine alese, câteva
versete, şi să rosteşti de câteva ori numele Domnului. De fapt, prietenii lui
Iov ar fi trebuit să fie mai maturi, să ştie  că încercările  şi necazurile  nu
înseamnă  mereu  vinovăţie,  iar  prosperitatea  nu  înseamnă  mereu
binecuvântare (vezi Iov 12.6). Mulţi oameni au o credinţă simplistă, judecă
sumar  şi  fără  profunzime ce văd în jurul  lor.  Răspunsul  la  o asemenea
situaţie  ar  fi  mai  mult  studiu  al  Cuvântului,  mai  multă  rugăciune,  mai
multă  educaţie,  mai  multe  sfătuiri  frăţeşti,  mai  multă  sensibilitate  şi
onestitate, mai mult cinste faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

5. Centrul confruntării:  cine este mai înţelept şi cine nu, Iov 13-21

SUPERFICIALITATE ŞI ACUZAŢII

În capitolul 13, după ce aminteşte câteva reproşuri pe care le-a mai adus
înainte, Iov aduce o mustrare nouă: „Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din
dragoste  pentru Dumnezeu?  Şi  să  spuneţi  minciuni,  ca  să-L  apăraţi?  8.
Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu? 9. Dacă vă va
cerceta El,  va  găsi  bine oare? Sau vreţi  să-L înşelaţi  cum înşelaţi  pe un
om?” (13.7-9). Aceasta reprezintă o primejdie neaşteptată: să spui lucruri
nedrepte,  aşa  încât  să  fii  remarcat  de  Dumnezeu  că  tu  îi  ţii  partea.
Observaţia lui Iov este corectă pentru că la sfârşitul  cărţii Dumnezeu le
zice acestor prieteni că nu au vorbit la fel de drept despre Sine, aşa cum a
vorbit Iov (42.7-9).  Cum îşi  poate face loc superficialitatea şi  fanatismul
religios în teologia unor credincioşi, aşa încât să devină nedrepţi faţă de
alţi  credincioşi,  rămâne  mai  greu  de  stabilit,  dar  este  posibil.  Domnul
Hristos este citat în evanghelia după Ioan cu aceste cuvinte: „Au să vă dea
afară din sinagogi:  ba încă, va veni vremea cînd, oricine vă va ucide, să
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creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.” (Ioan 16.2). Dificultăţile Reformei
şi  prigonirile  la  care  Biserica  Romano-catolică  şi,  respectiv,  Bisericile
ortodoxe  răsăritene,  au  supus  creştinii  reformaţi  şi  pe  cei  de  confesiune
evanghelică, rămân exemple istorice de neşters.

Ca aplicaţie directă, când sfătuieşti pe cineva în suferinţă, să nu devii
superficial în sfaturi şi în teologie: ascultă-l cu atenţie pe cel în necaz, nu îl
acuza de păcate ascunse – dacă nu le-a făcut, ceartă-l cu blândeţe dacă vezi
greşeli în viaţa lui, pentru că nici Dumnezeu nu se poartă fără îndurare,
nici nu acuză pe nedrept, chiar dacă ştie că suntem slabi şi vinovaţi, şi că
purtăm în noi, de la Adam, păcatul şi tendinţa de a păcătui. 

REVELAŢIA PROGRESIVĂ

În plângerile sale despre viaţă şi  moarte,  Iov compară apoi  omul cu un
copac şi  regretă  că  omul  nu îşi  mai  poate reîncepe viaţa,  după moarte
(14.7-10), apoi îl compară şi cu un lac care seacă din cauza schimbărilor
vremii, şi cu un munte care cade, ori cu o stâncă năruită, mâncată de ape.
Îl vedem pe Iov preocupat de moarte, de supravieţuirea omului, de înviere:
„Dar omul când moare, rămâne întins; omul, când îşi dă sufletul, unde mai
este?” (Iov 14.10).

Constatăm împreună cu Iov că elementele şi fenomenele din natură nu
ne oferă cei mai potriviţi termeni de comparaţie pentru înţelegerea vieţii
omeneşti,  a  morţii  şi  a  învierii.  Pentru  aceasta  trebuie  să  privim  la
declaraţiile revelate  ale  Scripturii, pe ansamblul ei.

Trebuie să înţelegem că de-a lungul istoriei, Dumnezeu şi-a revelat în
mod progresiv, crescător, planurile. Astfel, se ştie că în Vechiul Testament
găsim  mai  puţine  detalii  despre  înviere  decât  în  Noul  Testament  (de
exemplu, în 1 Corinteni 15. 2 Corinteni 4.7-5.10, 1 Tesaloniceni 4.14-5.11,
în Luca 20.27-38,  etc.).  Cei  ce afirmă, ca adventiştii  de ziua a 7 a,  că din
spusele lui Iov reiese că Biblia nu ne învaţă supravieţuirea sufletului după
moarte şi  aşteptarea învierii,  greşesc  prin faptul  că  nu privesc la  toată
învăţătura Bibliei, şi în Vechiul şi în Noul Testament. Iov are întrebările
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sale, conform revelaţiei primite, şi chiar şi aşa, el are o iluminare deosebită
pentru că înţelege în cele din urmă că îl va vedea pe Dumnezeu faţă în faţă
şi  intuieşte că va  învia într-un alt  trup,  chiar  dacă acesta vechi  i  se  va
distruge  de  boală  şi  de  bătrâneţe,  ori  în  mormânt.  Pentru  învăţătura
deplină despre supravieţuirea sufletului după moarte (sau a duhului),  şi
despre înviere, trebuie să privim la toată Scriptura, nu doar la o carte din
cuprinsul ei.

SĂ EVITĂM PESIMISMUL GENERALIZAT ŞI ATACUL LA PERSOANĂ

În  Iov  15-19,  Elifaz,  Iov  şi  Bildad,  discută  în  continuare  despre  cum îţi
consolezi prietenii care trec prin suferinţă şi cum îţi imaginezi viaţa, iar
apoi,  judecata finală a lui Dumnezeu.

Intervenţia lui Elifaz în Iov 15.8 seamănă puţin, la început, cu ceea ce va
spune însuşi Dumnezeu, mai târziu, în cartea Iov 38-41 (38.1-2): „Cunoşti
tu,  într-adevăr,  planurile  lui  Dumnezeu?”  (una  din  temele  majore  ale
cărţii).  Cunoaşterea  planurilor  lui  Dumnezeu  reprezintă  o  sursă  de
înţelepciune şi  un motiv de ajustare a credinţei,  necunoaşterea poate fi
sursă de răzvrătire, de necredinţă, de acuzaţii nedrepte.

Pare  o  intervenţie  pozitivă,  îndreptată  spre  meditaţie şi  ascultare  de
Dumnezeu, dar, cu toate acestea, restul cuvintelor lui Elifaz nu îl ajută prea
mult pe Iov,  pentru că începe să îl acuze din nou de lipsă de evlavie, de
nelegiuire şi de planuri viclene faţă de Dumnezeu. Conform lui Elifaz, Iov
îşi merită soarta şi, la fel ca el, toţi oamenii bogaţi, păcătoşi, nedrepţi, cruzi
şi vicleni, între care pare că Elifaz vrea să îl includă şi pe Iov. Teologia lui
Elifaz  a  pornit  aparent  bine,  dar  a  continuat  cu  multe  idei  greşite.
Greutăţile  vieţii  nu  înseamnă  întotdeauna  nelegiuire  şi  pedeapsă,  după
cum nici succesele nu însemnă neapărat binecuvântare şi răsplătire, ci har,
mai degrabă, şi bunătate, sau respectiv, cercetare şi planuri tainice ale lui
Dumnezeu.  

Comparaţi cuvintele lui Elifaz din 15.14. "Ce este omul, ca să fie curat? Şi
poate cel născut din femeie să fie fără prihană? 15. Dacă n-are încredere
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Dumnezeu nici în sfinţii Săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea Lui,
16. cu cât mai puţin fiinţa urâcioasă şi stricată - omul, care bea nelegiuirea
ca apa!"? cu cuvintele lui Iov din 14.1. „Omul născut din femeie are viaţa
scurtă, dar plină de necazuri. 2. Se naşte şi e tăiat ca o floare; fuge şi piere
ca o umbră. 3. Şi asupra lui ai Tu ochiul deschis! Şi pe mine mă tragi la
judecată cu Tine! 4. Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om
curat? Nu poate să iasă niciunul”. Elifaz generalizează că omul este rău
prin definiţie, iar Universul este imperfect, în timp ce Iov discută o situaţie
de fapt, nu una permanentă: omul este slab, pentru că este păcătos, la Iov
Universul  este  perfect  pentru  că  este  lucrarea  lui  Dumnezeu,  iar
Dumnezeu  are  planuri  mari  cu  credincioşii  săi  (fiţi  sfinţi  căci  eu  sunt
sfânt),  ca  să  ajungă perfecţi  prin jertfa  lui  Isus.  Pierderea idealurilor  şi
deprecierea totală definitivă a destinului omului şi a destinului Universului
nu este o învăţătură creştină. 

Bildad continuă cuvintele  lui  Elifaz  şi  le  adaugă câteva  completări  şi
câteva  atacuri  la  persoană.  Supărat,  el  îi  face  observaţie  lui  Iov  că  îi
dispreţuieşte pe ei, ca prieteni, cu vorbirea lui şi că îi consideră lipsiţi de
minte, apoi continuă să îi dea de înţeles că este un om nedrept şi îşi merită
pe drept nenorocirea. Una din învăţăturile care apar destul de clar,  din
aceste  pasaje,  este  că,  în  orice  fel  de  controverse,  ar  trebui  evitate
acuzaţiile care vin să atace direct o persoană (de genul: mă crezi prost?
drept cine mă iei? tu eşti lipsit de minte, nu eu, etc.). În consiliere, şi nu
numai, trebuie păstrat un ton prietenos, atent, măsurat, cu respect, ca să
poată  merge  discuţia  înainte  bine  şi  la  subiect.  Orice  atac  la  persoană
devine  un  obstacol  care  împiedică  înţelegerea,  împăcarea,  lămurirea
problemelor discutate.

În  această  situaţie,  din poziţia  sa  de  om în suferinţă,  Iov îi  numeşte
„supărăcioşi” (16.2, 2-6) şi le spune că, de fapt, ei sunt cei care râd de el şi
de nevinovăţia lui (16.20). 
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ÎNVINGE DEPRESIA PRIN CREDINŢA ÎN ÎNVIERE ŞI ÎN JUDECĂTORUL CEL DREPT

În  continuare,  Iov  ne  descoperă  câteva  din  sentimentele  pe  care  le
încearcă. El se simte ca un om atacat şi asediat de Dumnezeu aşa cum ca o
pradă este atacată de leul care o vânează, 16.8-11, ca o ţintă atacată cu
săgeţi,  16.12-14,  ca  un vânat urmărit  de un vânător  nemilos,  19.6,  ca  o
cetate asediată de o armată necruţătoare, 19.8-12. Iov mărturiseşte apoi
cum se simte când vede dispreţul oamenilor şi al slujitorilor săi, de când se
află în suferinţă, când îşi dă seama că până şi soţia lui se apropie cu greu de
el,  cu oroare,  când vine să îl  îngrijească, 19.13-20.  Îşi  închipuie,  în mod
exagerat, - şi grotesc, că viermii sunt singurele rude care îl mai recunosc,
şi că locuinţa morţilor, mormântul, Şeolul, este singurul prieten care îl mai
primeşte cu braţele deschise,  17.13-16. Toate aceste comparaţii  ne arată
adâncimea suferinţei şi depresiei în care se afla Iov. 

În final, în mijlocul suferinţei sale şi al protestelor prin care încearcă să
se apere, Iov primeşte o lumină deosebită de la Dumnezeu, în 19.23-29. Iov
înţelege că tot ce face el, şi toate durerile lui şi declaraţiile lui, sunt scrise
într-o carte a lui Dumnezeu. Şi Moise va intui lucrul acesta, în Lege (Exod
32.32).  Există  o  cartea  vorbelor,  o  carte  a  faptelor,  o  carte  a  vieţii  cu
numele celor mântuiţi etc. Doar Dumnezeu poate să şteargă vina de colo, şi
doar  el,  prin jertfa  lui  Isus,  poate să  pună numele  oamenilor  în  cartea
vieţii. Chiar şi lacrimile, zice David în Psa. 56.8, sunt puse în memoria lui
Dumnezeu  (în  „burduful”  său),  spre  aducere  aminte,  într-o  carte  a  lui
Dumnezeu. 

Iov străvede că în viitor că îl va vedea pe Dumnezeu, faţă în faţă, chiar
dacă va  muri,  şi  tânjeşte după această întâlnire  cu  Dumnezeu,  cu  toată
inima lui. Ştie că Răscumpărătorul său e viu şi că se va arăta, la sfârşitul
vremurilor, pe pământ (este vorba, foarte probabil, de venirea lui Mesia, şi
în particular de a doua venire a mântuitorului Isus Hristos, care aduce cu
sine şi învierea tuturor celor morţi). 

Se pare că tocmai aceasta este problema prietenilor lui Iov în discuţia
lor despre suferinţă: ei nu aveau perspectiva veşniciei şi a judecăţii. Ei au o
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concepţie  limitată  despre  dreptatea  lui  Dumnezeu  în  viaţa  oamenilor,
conform căreia tot binele şi toată pedeapsa este aici, pe pământ, şi toată
înţelepciunea şi răsplata, tot pe pământ, 

Iov aşteaptă însă ziua Judecăţii şi ştie că atunci i se va face dreptate în
faţa tuturor acuzatorilor. Există o îndreptăţire, crede el, o recunoaştere, pe
care Domnul o va face în mod special pentru cei credincioşi, o mărturisire
a numelui lor în faţa tuturor, duşmani sau prieteni (şi Isus vorbeşte despre
asta, vezi Apoc. 3.5, Luca 12.8, Matei 10.32, şi Pavel, 2Tim. 2.12). Aceeaşi zi
are  cu  ea  însă  şi  o  pedeapsă  „cu  sabia”,  o  pedeapsă  aspră,  pentru  cei
nedrepţi (şi Isus aminteşte de această pedeapsă în parabolele sale despre
împărăţia cerurilor şi despre nunta fiului de împărat). În plus, creştinii ştiu
din Noul Testament, din evanghelia după Ioan, Ioan 5.24, şi din epistolele
lui Pavel, 2 Corinteni 5.10, că aceia ce au crezut în Hristos nu mai vin la
judecata  faptelor,  ci  doar  la  judecată  răsplătirilor  în  faţa  tronului  lui
Hristos. 

În Iov 20, Ţofar spune direct că omul nedrept îşi ia pedeapsa pe pământ.
Are dreptate Ţofar sau afirmaţiile lui trebuie evaluate cu atenţie? Faţă de
această părere, Iov răspunde cu o altă perspectivă, în capitolul 21. El spune
că, adesea, cel bogat se bucură, totuşi, de binecuvântări pe pământ şi are
impresia că o va duce, aşa, în belşug mereu, chiar dacă îl batjocoreşte pe
Dumnezeu. Prosperitatea, deci, poate fi un semn al binecuvântării cereşti,
dar poate fi şi un semn al bunătăţii lui Dumnezeu care ascunde în ea şi o
judecată. Cum zice mântuitorul Isus Hristos, Dumnezeu dă ploaie şi soare
şi  peste  cei  buni  şi  peste  cei  răi  (Matei  5.44-45).  Şi  David vede  aceleaşi
adevăruri în Psalmul 73.  

Ar merita pusă o întrebare, acum: exagerează Iov în descrierea soartei
celui rău, este prezentarea lui prea idilică? Poate viaţa celui rău nu este
chiar atât de lipsită de grijuri. Totuşi, Iov este realist, deoarece, în final, şi
cel drept şi cel nedrept mor la fel, 21.23-26. Şi istorisirea lui Isus despre
omul  bogat  şi  Lazăr  ne  spune acelaşi  lucru.  Şi  Eclesiastul  vede  această
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egalitate  în  faţa  morţii.  Egalitatea  dispare  însă  în  faţa  lui  Dumnezeu,
înaintea veşniciei. Există, într-adevăr, un timp al judecăţii şi al răsplătirii. 

Descrierea pe care o face Iov pentru obiceiurile de înmormântare din
timpul  lui  este  foarte  grafică.  Multe  din  tendinţele  de  atunci  există  şi
astăzi. Oamenii îşi cosmetizează moartea prin procesiuni glorioase, mese şi
daruri,  prin pomeni  şi  bocitori,  zidesc morminte glorioase,  mausolee,  şi
pun gărzi speciale la mormânt. Totuşi, întotdeauna, ultimul cuvânt după
moarte îl are nu părerea omului, ci evaluarea Domnului. 

Dacă este adevărat însă că nu întotdeauna cei răi sunt pedepsiţi aşa cum
merită, de pe pământ, iar cei buni sunt răsplătiţi, nici nu este adevărat, că
oamenii  credincioşi  nu  sunt  în  atenţia  lui  Dumnezeu  şi  nu  primesc
binecuvântări  speciale,  chiar  de  pe  pământ.  Privind  la  propria  lui
experienţă, Iov crede că Dumnezeu poate da omului diverse binecuvântări
şi  încercări,  şi  cel  mai  importantă  este  relaţia  personală  cu  Dumnezeu,
relaţie care aşează toate lucrurile în perspectiva cea mai potrivită.

6. Ultima confruntare: atitudinea corectă în necazuri, 22-31

ULTIMELE DEZBATERI CU ELIFAZ ŞI BILDAD, 22-25: ACUZAŢII ASPRE PÂNĂ LA FINAL 
Capitolele 22-31 cuprind ultima intervenţie a lui  Elifaz şi  a lui Bildad şi
ultimele intervenţii ale lui Iov, cel mai aspru şir de acuzaţii din partea lui
Elifaz şi ultima apărare din partea lui Iov.

Elifaz  din  Teman  vine  în  capitolul  22  cu  cele  mai  aspre  judecăţi
împotriva  lui  Iov,  într-o  formă extremă:  Iov  este  acuzat  de  nedreptăţi,
asuprire,  nelegiuire,  de  răzvrătire  faţă  de  Dumnezeu.  Finalul  pare  bun
(22.21-30), pentru că încurajează la ascultare de Domnul, şi la răsplătirea
Domnului,  dar  pe  ansamblu,  se  vede  că  răspunsul  dat  lui  Iov  este  o
respingere totală şi definitivă a dezvinovăţirii lui. 

Bildad din Şuah, în capitolul 25, are un răspuns mult mai scurt şi mai
echilibrat, îl vede pe Dumnezeu ca Domn atotputernic şi îl avertizează cu
delicateţe pe Iov, că faţă de Dumnezeu, el nu poate fi fără vină, pentru că,
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în  mod  sigur,  suferinţa  lui  este  o  pedeapsă.  El  repetă  una  din  ideile
anterioare  ale  lui  Elifaz,  Iov  4.18-19,  că  lucrările  lui  Dumnezeu,  stelele,
universul, îngerii, nu sunt perfecte, cu atât mai puţin omul „care nu este
decât un vierme” (totuşi, în Geneza, Domnul spune despre toate că „sunt
bune”,  iar  cu  Iov  se  laudă:  este  incorect  să  spui  că  Dumnezeu  nu  are
aşteptări şi  idealuri mari cu lucrările sale, sau că nu le-a creat ca să fie
perfecte). 

IOV ŞI PERSPECTIVELE MÂNTUIRII VEŞNICE

Între cele două intervenţii, ale lui Elifaz şi Bildad, se găseşte răspunsul lui
Iov (cap. 23-24), care în capitolul 23 îşi arată nădejdea într-un Mijlocitor
drept,  iar  în  24  spune  că  alţii  sunt  cei  ce  fac  răul,  nu  el,  iar  pe  aceia
Dumnezeu îi judecă în diverse feluri, fie îi pedepseşte, fie le lungeşte zilele
- în vreme ce oamenii răi nu iau seama la bunătatea lui Dumnezeu.  

Toţi putem învăţa însă de la felul în care Iov îşi pune nădejdea într-un
mijlocitor ceresc, cap. 23. Iov este pe deplin încrezător în Dumnezeu, ca
drept  judecător,  şi  tânjeşte  după un om drept  care  să  îl  apere  care  să
mijlocească pentru el. Într-un fel, Iov anticipează Romani 5.7-8: „7. Pentru
un om neprihănit  cu greu ar  muri  cineva;  dar  pentru binefăcătorul lui,
poate că s-ar găsi cineva să moară. 8. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea
faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi”. Şi 1 Timotei, 2.5, „Căci este un singur Dumnezeu şi este un
singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Isus Hristos.” În 1 Tim.
2.1,  Pavel  ne îndeamnă şi  pe noi  să  facem mijlociri,  rugăciuni  şi  cereri
pentru toţi oamenii. Iov înţelege, în mod profetic, nevoia unui mijlocitor
înaintea  lui  Dumnezeu,  dar  şi  nevoia  de  a  înţelege  că  Dumnezeu  este
Judecătorul cel drept. Mântuirea noastră este o mare lucrare de jertfă şi
mijlocire,  din  partea  lui  Hristos,  înaintea  lui  Dumnezeu.  Dacă  Iov  doar
spera în această lucrare şi şi-o imagina ca posibilă şi de dorit, noi avem o
cunoaştere  sigură  că  însuşi  Fiul  lui  Dumnezeu stă  la  dreapta  Tatălui  şi
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mijloceşte pentru noi, şi suntem socotiţi neprihăniţi prin neprihănirea lui
Hristos. 

ULTIMUL RĂSPUNS AL LUI IOV (A), 26-28: NĂDEJDE, ÎNŢELEPCIUNE ŞI TEHNOLOGIE

După intervenţia lui Bildad, de la 26-31 avem ultimul  răspuns al lui Iov.
După acest răspuns, cei trei prieteni ai săi, Elifaz, Bildad şi Ţofar vor tăcea;
doar Elihu va mai interveni, încercând o echilibrare a situaţiei, o certare a
lui Iov, dar mai dreaptă, precum şi o certare a celor trei prieteni, atrăgând
mereu atenţia că Domnul este atotputernic şi drept (32-37).

În prima parte a răspunsului său, Iov 26-28, avem de a face cu un duel
teologic.  Iov  le  arată  prietenilor  săi  că  ştie  mai  multe  decât  ei  despre
puterea  lui  Dumnezeu  în  univers  şi  despre  dreptatea  lui.  Capitolul  27
descrie soarta celui rău, iar Iov spune că el nu face parte din această fel de
oameni.

Iov 26 este un capitol al încurajării. Când priveşti la puterea Domnului,
vezi că el este puternic, a creat şi stăpâneşte universul, e rege peste toţi şi
îi judecă pe toţi cei fac răul. Nimic nu se poate ascunde de el, nici oceanul,
nici locuinţa morţilor. Iov ştie că pământul pluteşte în spaţiul vid, cosmic,
şi că nu se sprijineşte pe nimic. Pe timpul său, alte civilizaţii credeau că
pământul stă pe stâlpi, sau pe animale, el are o cunoaştere surprinzător de
bună  şi  incredibil  de  exactă.  Observă  norii  şi  fizica  şi  chimia  lor,  a
atmosferei:  apele călătoare ale norilor sunt legate prin forţe moleculare
necunoscute  şi  plutesc  fără  să  se  rupă.  Prin  puterea  lui  Dumnezeu  se
pornesc furtunile şi prin puterea lui se liniştesc. Iov îşi închipuie, totuşi,
cerul ca fiind sprijinit pe stâlpi şi vede o boltă între întuneric şi lumină
(atmosfera  Pământului)  –  aici  cunoştinţele  lui  se  aseamănă  cu  cele  ale
timpului său.  Are dreptate din punct de vedere imagistic, dar ştiinţific nu
toate detaliile sunt corecte: forma de boltă este corectă, atmosfera este un
strat  care  desparte  întunericul  cosmic  de  lumina  difuzată  în  interiorul
atmosferei,  dar  nu există  stâlpi  vizibili  care  să  o sprijine (deşi  anumite
tipuri  de nori  par  că au formă de stalpi  cereşti...;  şi  ai  putea spune că,
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metaforic, există nişte „stâlpi”, forţele gravitaţionale implicate, presiunea
aerului de dedesubt etc. ).  Mai jos se poate observa o fotografie din satelit,
făcută în care se poate vedea atmosfera ca o boltă:

Şi o alta, cu nori sub formă de stâlpi3:

În mod cu totul profund, în timp ce contemplă frumuseţea naturii, Iov
înţelege că Dumnezeu este şi cel care aduce lumina spirituală şi dreptatea
şi  pedepseşte şarpele răutăţii,  pe Satan (aduce aminte de Apoc.12, unde
Satan, înfăţişat ca un balaur, este numit „şarpele din vechime”). Capitolul
26 ne arată încurajarea pe care atotputernicia lui Dumnezeu ţi-o dă atunci
când treci prin suferinţă.   

3 R. Hamblin,  Extraordinary Clouds: Skies of the Unexpected from the Beautiful to the
Bizarre, Met Office, David & Charles, Newton Abbot, UK: 2009.  
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Iov 28 este capitolul în care se vede că succesul tehnologic al omului este
depăşit  de  nevoia  de  înţelepciune,  de  cunoaştere  de  Dumnezeu.  Acest
capitol seamănă cu un imn înălţat ştiinţei şi priceperii omeneşti, curajului
şi  ingeniozităţii  umane.  Mineritul,  cercetarea  adâncurilor,  puterea  de  a
răsturna  şi  sfredeli  munţii,  crearea  de  sisteme  de  irigaţii  şi  spălare  a
minereului, şanţuri în stânci, cercetarea inimii vulcanilor, sunt în centrul
argumentului că omul poate interveni în mod semnificativ în natură. Deşi
aceasta este privită cu admiraţie, totuşi, Iov subliniază că nevoia cea mai
mare este nevoia de înţelepciune. 

Doar  Dumnezeu  este  înţelept,  iar  sursa  înţelepciunii  este  frica  de
Domnul (Iov 28.28). În contextul modern, ştiinţa şi tehnologia au realizări
remarcabile, medicina poate trata, opera şi vindeca nenumărate afecţiuni,
dar  dincolo  de  toate  aceste  rezultate,  în  mijlocul  suferinţei  înţelegi  că
secretul vieţii stă în altceva: avem nevoie de înţelepciunea care ne apropie
de Dumnezeu. Aceasta este cea mai de preţ realizare a omului, mai de preţ
decât  aurul  şi  diamantele.  Înainte de David şi  Solomon,  Iov  află  acelaşi
secret al vieţii împlinite.

ULTIMUL RĂSPUNS AL LUI IOV (B), 29-31: BINECUVÂNTAREA ŞI STANDARDELE SFINTE

În a doua şi ultima parte a răspunsului lui Iov către prietenii săi (29-31),
Iov se gândeşte la trecutul său binecuvântat şi îl regretă mult (Iov 29), apoi
priveşte cu tristeţe la prezentul plin de suferinţă (Iov 30), ca în cele din
urmă, să îşi aducă aminte din nou de mărturia vieţii sale din trecut (Iov
31), de cinstea şi neprihănirea sa, şi să îl întrebe pe Dumnezeu de ce a venit
această  nenorocire  peste  el?  Din  toate  amintirile  acestea,  un  veritabil
flash-back  cinematografic,  răzbate  un  caracter  frumos,  sfânt,  care  ne
invită  să  ne  comparăm  standardele  noastre  de  curăţie  şi  dreptate  cu
standardele vieţii lui Iov.

În  capitolul  29,  Iov  îşi  aduce  aminte  de  respectul  pe  care  îl  primea
altădată,  când  era  sănătos  şi  îndestulat,  în  putere.  El  descrie
binecuvântarea sa ca venind de la Domnul, nu de la propriile lui puteri şi
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realizări.  Fereastra  aceasta  delicată  spre  sufletul  lui  Iov  ne  arată  că  el
preţuia  prezenţa  şi  lumina  Domnului  în  viaţa  sa,  în  primul  rând,  apoi
prezenţa şi bucuria familiei, belşugul de zi cu zi, respectul primit în viaţa
socială între liderii cetăţii, oportunităţile de a face dreptate şi recunoştinţa
primită după aceea, oportunităţile de a-i ajuta pe cei lipsiţi sau pe cei în
fără  putere,  ocaziile  de  a  ajuta  cu  sfatul  şi  cu  fapta  şi  cu  încurajarea,
ocaziile  de  a  asigura  o  conducere  pricepută,  care  asigură  succesul  şi
atingerea ţelurilor propuse.

Capitolul 30, aduce în prim plan prezentul, ziua de azi,  care este mai
slabă decât ziua de ieri, pentru Iov. Ceea ce îl îndurerează este dispreţul pe
care i-l arată tinerii şi cei de la marginea societăţii. Tocmai ei, cei pe care îi
ajuta altă dată, îl batjocoresc. Descrirea celor săraci din timpul lui Iov este
cutremurătoare.  Este  posibil  să  fie  vorba  şi  de  oameni  degeneraţi,  sau
extrem de bolnavi (30.1-14). Iov se vede înconjurat de moarte, de întuneric
şi de singurătate (31.15-19; 26-31); simte că Dumnezeu este departe şi nu îi
răspunde  (31.20-25).  Iov  declară  că  avea  cu  totul  alte  aşteptări:  „Mă
aşteptam la fericire, şi când colo, nenorocirea a venit peste mine; trăgeam
nădejde de lumină, şi când colo, a venit întunericul” (Iov 30.26). 

Capitolul  31  este  capitolul  standardelor  morale  înalte  ale  lui  Iov  (în
relaţiile cu ceilalţi,  cu sexul opus,  cu angajaţii,  cu săracii,  cu orfanii,  cu
bogăţiile,  cu  religiile  idolatre,  cu  străinii,  cu  partenerii  de  afaceri,  în
construirea imaginii publice, cu justiţia etc.). Totuşi, merită să ne aduce
aminte şi de vorba mântuitorului Isus „Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot
ce vi s-a poruncit, să ziceţi: Suntem nişte robi netrebnici, am făcut ce eram
datori să facem.” (Luca 17.10). Iov este cel mai aspru judecator al său, dacă
nu ar fi fost drept el acceptă să treacă prin multe şi aspre pedepse. 
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7. Elihu: adevărul cu politeţe şi principii corecte, 32-37

IOV 32-34, ELIHU DESPRE DREPTATEA ŞI BUNĂTATEA DOMNULUI

Elihu, a tăcut până acum, fiind cel mai tânăr. Intervenţia lui însă este, din
multe  puncte  de  vedere,  o  surpriză.  El  se  simte  cuprins  de  revoltă  la
vederea acuzaţiilor nedrepte şi la auzirea dezvinovăţirii extreme a lui Iov.
Aşadar, el începe să îi mustre pe toţi: să le arate celorlalţi de ce Iov nu este
vinovat, pe deoparte, şi că nu trebuie să fie intimidaţi de înţelepciunea şi
inteligenţa lui Iov, dar şi să îi arate lui Iov că nu face bine când îşi împinge
apărarea la extrem, acuzându-l pe Dumnezeu că îi trimite suferinţe fără să
merite. 

Elihu este extraordinar de echilibrat în judecăţile sale, îl mustră pe Iov,
dar  cu atenţie,  fără  să  îl  acuze pe nedrept,  îi  spune să  fie  conştient de
propriile  slăbiciuni,  dar  nu  îl  acuză  de  nedreptăţi.  Are  nădejde  în
binecuvântările Domnului, priveşte şi pe pământ, la realitatea istorică, şi la
cer, la viitor, la eternitate. El chiar îl mângăie pe Iov în durerile sale şi în
încurajează să aştepte binecuvântările Domnului. Elihu este un fel  de al
doilea Iov, un Iov la tinereţe, şi este remarcabil că Dumnezeu nu îl critică la
sfârşit şi nu îl pune să aducă nici un fel de jertfă pentru teologie greşită şi
atitudine nepotrivită, cum îi va pune pe ceilalţi trei.

Intervenţia  lui  Elihu este  plină  de cuvinte  înţelepte,  de proverbe,  de
exemplu, 32.9. „Nu vârsta aduce înţelepciunea, nu bătrâneţea te face în
stare să judeci”; sau 33.14. „Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când
într-altul, dar omul nu ia seama”, ceea ce arată că este un om de valoare.

Chiar  şi  tinerii  pot avea o înţelegere bună a lucrărilor lui Dumnezeu.
Elihu  poate  fi  recomandat  din  plin  în  ce  priveşte  politeţea,  respectul,
claritatea şi corectitudinea gândirii, principialitatea (Iov 32.22: „nu ştiu să
linguşesc”). 

În Iov 33, Elihu arată că Dumnezeu este suveran, nu este obligat să dea
socoteală nimănui, deşi este drept – gândul acesta îl va relua chiar Domnul
mai târziu: 33.12, „Îţi  voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu
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este mai mare decât omul. 13. Vrei dar să te cerţi cu El, pentru că nu dă
socoteală fiecăruia de faptele Lui?”

Elihu arată apoi că nu suntem singuri  într-o mare a tăcerii  divine,  ci
Dumnezeu  a  găsit  cu  cale  să  ne  vorbească  în  numeroase  feluri  şi  îşi
comunică voia. Aceasta este o încurajare importantă, cu atât mai mult cu
cât ştim că Dumnezeu ne vorbeşte prin Biblie. Domnul este bun şi acceptă
mijlocirea  pentru cei păcătoşi, pentru cei bolnavi. Cartea Iov are câteva
lucruri importante de spus despre îngeri, în particular, ei sunt mijlocitori
şi slujitori pentru oameni, din partea lui Dumnezeu, 33.23, „Dar dacă se
găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc
omului calea pe care trebuie s-o urmeze, 24. Dumnezeu Se îndură de el şi
zice îngerului: Izbăveşte-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preţ
de răscumpărare pentru el!”

Ca  obiecţie  faţă  de  plângerile  lui  Iov,  în  capitolul  34,  Elihu  arată  că
Domnul  este  întotdeauna  drept  şi  nu  încalcă  dreptatea.  El  conduce  cu
principialitate,  de  bunăvoie,  lumea  pe  care  a  creat-o,  şi  nimeni  nu  i-a
încredinţat conducerea aceasta,  ci  şi  şi-a asumat-o singur în calitate de
Creator (cu alte cuvinte, nimeni nu îi poate cere socoteală).  

Domnul domneşte prin dreptate şi nu arată parţialitate sau favoritisme.
El ştie totul despre oricine şi îi judecă pe toţi, popoare sau persoane. Ideea
de dreptate a lui Dumnezeu este alta decât a oamenilor, el are planurile lui
şi pedepsele lui. În consecinţă, Iov nu are dreptate să spună că Dumnezeu
nu îl aude, sau îi trece cu vederea plângerile, sau că Dumnul este neatent şi
nu foloseşte la nimic dacă eşti drept, pentru că El nu ar răsplăti dreptatea
şi  cinstea. Iov a vorbit cu durere şi  s-a referit strict la suferinţa sa, dar
Elihu îi arată, deşi şi Iov ştia, că Dumnezeu este drept şi bun şi atent, chiar
dacă nu acţionează aşa cum ne-am aştepta. De aici vine un curaj enorm
pentru a trece cu bine prin greutăţile vieţii.
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IOV 35-37, ELIHU DESPRE CREDINCIOŞIA ŞI PUTEREA DOMNULUI

Elihu  pune  lucrurile  într-o  perspectivă  mai  corectă,  chiar  înainte  de
discursul lui Dumnezeu. El răspunde că are rost să fii drept şi corect, chiar
dacă s-ar părea că lui Dumnezeu nu îi pasă. Dreptatea şi cinstea noastră
folosesc celor din jur, iar în cele din urmă Dumnezeu însuşi ţine cont de tot
ce facem, şi va face dreptate (35.7-8, 36.5-6). Un creştin nu poate fi detaşat
de ceea ce se  întâmplă în jurul lui,  în societate.  Creştinii  trebuie să fie
activi  social,  ca să intervină pentru cei  nedreptăţiţi  şi  fără ajutor,  ca să
încurajeze  dreptatea,  generozitatea,  asistenţa  în  necazuri  şi  suferinţe
(inclusiv, medical). 

Domnul ştie să dea răsplătiri veşnice celor drepţi, şi Domnul îi învaţă pe
toţi cu dreptate, dându-le şansa îndreptării şi a pocăinţei (36.7-14). Chiar
suferinţa poate fi  un mijloc de atenţionare şi  de îndreptare,  36.15 „Dar
Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl
înştiinţează. 16. Şi pe tine te va scoate din strâmtorare, ca să te pună la loc
larg, în slobozenie deplină, şi masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase.”

Avertizarea lui Elihu pentru Iov este să nu se lase doborât de rău şi de
deznădejde, caci suferinţa te îndeamnă la rău şi la blasfemie. ((36.15-21; Iov
deja luase această atitudine, dar suferinţa îi îngreuna inima foarte tare aşa
încât uneori gândea la limita extremă a respectului faţă de Dumnezeu). 

Puterea cea mare a Domnului, vizibilă în toată creaţia şi în toate acţiunie
lui  sunt  vrednice  de  laudă:  puterea  şi  faptele  sale  cele  mari  (36.22-25),
veşnicia  (36.26),  puterea  în  natură  (36.27-33,  ploaia,  furtuna,  fulgerul,
tunetul, lumina, cf. şi  37.1-5, 37.9-13). El şi-a pus pecetea creaţiei pe om
(37.7),  a  creat  animalele  (37.8),  susţine  norii  şi  atmosfera  (37.14-16),
vânturile  şi  termoreglarea  (37.17),  întândirea  cerurilor  asemănate  cu  o
cupolă (37.18-20). 

Ultimele  cuvinte  ale  lui  Elihu  sunt  pline  de  speranţă,  o  încurajare
deplină  (37.21,  „Acum,  fireşte,  nu  putem  vedea  lumina  soarelui  care
străluceşte în dosul norilor, dar va trece un vânt şi-l va curăţa”). Concluzia
lui  este  un  adevărat  verset  de  aur  al  cărţii  Iov:  37.23-24:  „Pe  Cel
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Atotputernic nu-L putem ajunge,  căci  este mare în tărie,  dar  dreptul şi
dreptatea deplină El nu le frânge. De aceea oamenii trebuie să se teamă de
El; El nu-Şi îndreaptă privirile spre cei ce se cred înţelepţi.”

8. Dreptatea, puterea şi autoritatea regală ale lui Dumnezeu, Iov 38-41
Domnul începe, în final, să îi dea un răspuns lui Iov,  în urma plângerilor
lui. Răspunsul în sine acoperă capitolele 38-41 şi se extinde în 42, ultimul
capitol, unde sunt şi concluziile cărţii.

Faptul  că Dumnezeu îi  răspunde lui  Iov este în sinea lui,  uimitor.  De
puţine ori se găseşte o astfel de intervenţie în Biblie. Dumnezeu a mai stat
de vorbă direct  cu  Adam şi  Eva,  cu  Cain şi  Abel,  cu  Enoch,  cu  Noe,  cu
Avraam, cu Moise, cu Ilie, cu Isus, cu Pavel. Iov se află într-un grup foarte
select. Nu se dau detalii şi nici prezentări ale unor scene sau hotărâri din
ceruri, ci pur şi simplu, Domnul decide să îi dea un răspuns lui Iov,  din
mijlocul  furtunii.  Apariţia  sa  este  surprinzătoare,  iar  furtuna  este
intimidantă. Totuşi, în introducerea răspunsului său, Dumnezeu îi vorbeşte
şi aspru, dar şi cu drag lui Iov.  38.1-3: îl întreabă cine este, îl acuză că îi
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întunecă sau îi acoperă planurile (LXX: krypto, a ascunde, a acoperi, acţiune
opusă revelării, apocalypto), şi îi porunceşte să încingă şi să stea în picioare
ca un bărbat, ca să răspundă el acum, Iov, la interpelările lui Dumnezeu, ba
chiar să fie el profesorul lui Dumnezeu. 

Din punctul de vedere al lui Iov, este prima dată după mult timp când, la
porunca divină, el poate şi trebuie să stea în picioare, îmbrăcat şi vindecat,
ca un bărbat curajos, fiind chemat înaintea lui Dumnezeu, la o discuţie cu
Creatorul său. Domnul abilitează când interpelează. 

Tema discuţiei  dintre Dumnezeu şi  Iov (Dumnezeu vorbeşte, Iov doar
ascultă, are o intervenţie foarte scurtă, smerită, la final) include creaţia,
fenomenele  naturii  (ploaie,  vânt,  zăpadă,  îngheţ,  furtună  etc.),  viaţa
animalelor (leu,  cerb,  corb,  măgar,  bivol,  struţ,  cal,  vultur),  îndeplinirea
dreptăţii  pe  pământ  şi  judecarea  celor  nedrepţi,  etica.  Argumentele  lui
Dumnezeu sunt copleşitoare şi înviorătoare în acelaşi timp. Această paradă
de  cunoştinţe  şi  realităţi  uimitoare  prin  armonie  şi  complexitate  are  o
ţintă  bine  precizată:  dacă  Dumnezeu  a  creat  atâtea  lucruri  în  Univers,
frumoase,  uriaşe,  fără  egal,  sau  mici,  pământene,  dar  uimitoare  şi
complexe,  complet  în  afara  controlului  omenesc,  şi  dacă  le  ţine  în
funcţiune fără greşeală, cum să nu fie el interesat de dreptate, cum şi-ar
permite el să dispreţuiască viaţa unui om? Iar dacă Iov nu cunoaşte bine
înţelepciunea lui Dumnezeu arătată în lucrurile vizibile, cum de judecă el
înţelepciunea lui Dumnezeu prezentă în lucrurile invizibile, cu privire la
dreptate, la viitor, sau la binecuvântările cereşti?

38.4-38, ARGUMENTELE MĂREŢIEI DIVINE ŞI CREAŢIA UNIVERSULUI ŞI A PĂMÂNTULUI

Pe scurt,  Dumnezeu recapitulează mai  întâi  principalele evenimente ale
creaţiei.  Cartea  Iov  este  foarte  probabil  concepută  (scrisă?)  înainte  de
scrierea Genezei, deci avem parte de informaţii mai vechi decât cele date
de Moise, în Geneza (Iov 38.4-28; în cartea Iov Dumnezeu este numit atât
Iahveh, numele cu care se prezintă Dumnezeu lui Moise la rugul aprins, cât
şi  Elohim,  Eloah,  numele  din  Geneza  1).  Domnul  însuşi  spune  că  El  a
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întemeiat  pământul,  cu  pricepere  şi  ştiinţă  (măsuri,  dimensiuni  fizice,
plasare etc.) iar stelele dimineţii şi  fiii  lui Dumnezeu (îngerii) strigau de
veselie în momentul creaţiei (o interesantă anterioritate, îngerii şi stelele
înaintea pământului, cf. Gen.1.1, cerurile şi pământul; ne putem închipui
un  cor  de  armonii  cosmice,  uimitoare).  Marea  primeşte  limite  de  la
apariţia ei şi este învelită cu nori şi cu scutece de întuneric (foarte poetic),
are  hotare  şi  porţi  (aceste  informaţii  corespund  cu  evenimentele  din
primele trei zile ale creaţiei, Iov 38.1-11, Gen. 1.1-13).

Domnul  continuă  cu  informaţii  şi  întrebări  despre  izvoarele  mării,
despre fundul oceanelor (16), despre întinderea pământului (18). despre
lumină  şi  întuneric,  sursa  lor,  manifestările  lor  (19-20,  24),  despre
dimineaţă,  zori  şi  pedeapsirea  celor  nedrepţi  (12-15),  despre  moarte  şi
porţile ei (17), zăpadă, grindină ploaie, nori şi furtună (22-23, 25-30, 34-38,
miracolul apei are un loc de seamă în cartea Iov), stele şi constelaţii (31-33,
apare  noţiunea  de zodiac  şi  nume de  constelaţii,  Pleiadele,  Orion,  Ursa
mare). În general, întrebările Domnului îl vizează direct pe Iov: ştii tu, ai
înţeles tu, ai poruncit tu, ai dat tu indicaţii, te-au ascultat ele pe tine, ai
ajuns to acolo, poţi tu etc. Atotputernicia lui Dumnezeu este copleşitoare.

Pledoaria lui Dumnezeu este un fel lecţie de ştiinţele naturii şi despre
relaţia specială Creator-creaţie, cu ecouri etice multiple. 

Răspunsul pe care ar putea să îl dea Iov este doar „nu pot ce poţi tu, nu
ştiu ce ştii  tu,  nu am făcut ce ai  făcut tu”.  Dumnezeu este măreţ,  fiind
puternic, bun şi drept, şi de aceea te poţi încrede în El.

38.39-39.30, ARGUMENTELE MĂREŢIEI DIVINE ŞI VIAŢA ANIMALELOR

Lecţia din capitolul 39 se referă la viaţa animalelor, de obicei sălbatice (leu,
cerb, corb, măgar,  bivol, struţ, uliu, vultur, hipopotam, leviatan; ultimele
două apar în cap. 40 şi 41), dar şi domestice (cal). Este extrem de interesant
că animalele sunt discutate atât în ce priveşte crearea lor şi grija continuă
a  lui  Dumnezeu  faţă  de  ele  (culcuş,  înţelepciune  dată  lor  –  lipsă  de
înţelepciune,  hrană,  naştere şi  dezvoltare etc.),  cât şi  în permanenţă în
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legătură  cu  puii  lor  (naştere,  creştere,  hrană,  educaţie).  Dumnezeu  îi
comunică lui Iov că el are în vedere toată creaţia şi se îngrijeşte de toate
detaliile existenţei: cum ar putea să nu vadă ce i se întâmplă lui Iov, lui şi
familiei lui, soţiei şi copiilor lui? Secţiunea aceasta, Iov 38-39, aduce aminte
de cuvintele mântuitorului Isus în Matei 6.25-34. 

Iov a fost făcut lecţie pentru noi. Unii se tem ca nu cumva şi noi să fim
trecuţi  prin  suferinţă  ca  lecţie  pentru  alţii,  ca  Iov.  Totuşi,  Domnul  nu
repetă  aceste  lucruri  în  istorie,  iar  acum  este  timpul  harului,  datorită
mântuirii aduse de Hristos. Iar Iov era un om deosebit de tare sufleteşte, de
aceea şi  Dumnezeu se mândrea cu el.  Dumnezeu nu încearcă pe nimeni
dincolo  de  puterile  omeneşti.  Este  bine  să  ne  aducem  aminte  de   1
Corinteni 10.13:   „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să
fiţi  ispitiţi  peste  puterile  voastre;  ci,  împreună  cu  ispita,  a  pregătit  şi
mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

Ar merita făcută o listă cu toate animalele de care vorbeşte Dumnezeu,
iar  apoi  să  scrii  ce  învăţăm  de  la  fiecare,  din  viaţa  şi  puterea  şi
performanţele lor,  cum le îngrijeşte Dumnezeu pe fiecare, cu tot cu puii
lor, şi cum se îngrijeşte el şi de noi, prin comparaţie.

40-41, DOUĂ EXEMPLE EXTREME: BEHEMOT ŞI LEVIATANUL, ŞI MĂREŢIA LUI DUMNEZEU.
După capitolele  38-39,  Domnul  face o  pauză în  argument şi  deschide o
discuţie interesantă cu Iov, în 40.1-14. Mai întâi îl întreabă dacă doreşte să-
i  răspundă  sau  să-l  corecteze.   Iov,  40.3-5,  recunoaşte  că  este  mic  în
comparaţie  cu  Dumnezeu,  că  a  avut  ceva  de  spus,  dar  nu  vrea  să  mai
adauge nimic. S-ar părea că Iov ar dori să îşi susţină pe mai departe cauza,
dar nu îndrăzneşte din cauza micimii sale. De aceea, Domnul îi răspunde
într-un mod deosebit în 40.6-14, după care îşi continuă seria de exemple
ale  puterii  sale,  luate  din  lumea  animalelor  (hipopotamul  şi  leviatanul,
40.15-41.34).  În  răspunsul  său  special,  Domnul  reia  cuvintele  din  38.1
(încinge-te ca un viteaz etc.), tot din mijlocul furtunii, şi îl întreabă, mai
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departe, un pic ironic, dacă dreptatea lui Iov este mai tare decât dreptatea
lui  Dumnezeu  (40.8)  şi  dacă  puterea  fizică  a  lui  Iov  poate  duce  la
îndeplinire planurile dreptăţii  lui Iov,  pedepsirea celor răi şi  răsplătirea
celor buni, aşa cum poate, de fapt, Dumnezeu în dreptatea sa (40.9-14).  Cu
alte cuvinte două lucruri sunt necesare pentru a asigura justiţia în univers
şi biruinţa binelui asupra răului, în mod glorios şi complet: principii etice
înalte şi  autoritate morală,  pe deoparte,  şi  putere efectivă,  în creaţie şi
justiţie, pentru implementarea judecăţilor, pe de alta. Dumnezeu le are pe
amândouă, în timp ce omul, are deficienţe în ambele, dar mai ales în cea
de-a doua privinţă.

Dumnezeu îşi continuă apoi seria exemplelor de putere în creaţie, cu
încă două ilustraţii  din seria  animalelor,  behemoth şi  leviatan,  incorect
traduse,  uneori,  ca  hipopotam  şi  balenă.  Behemoth  (40.15-24)  este  un
animal de uscat şi de râu sau mlaştină, ierbivor ca vitele, poate să ajungă şi
în munţi pentru hrană, dar se adapă la Iordan... are coada ca un cedru de
groasă, este relativ blând şi jucăuş – cu celelalte animale de pe câmp, are
un corn ascuţit („suliţă”), oase mari ca ţevile etc. Cel mai apropiat ar fi un
dinosaur ierbivor, ca cel în imaginea de mai jos:
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De  vreme  ce  Dumnezeu  se  referă  la  astfel  de  animale,  înseamnă  că
aceste fiinţe încă mai  trăiau pe timpul lui  Iov,  iar  Iov a trăit  destul  de
aproape de potop. De fapt, mai înseamnă şi că Noe a luat în corabie şi pui
de diverşi dinosauri, ierbivori sau nu, care pentru un timp s-au dezvoltat şi
s-au înmulţit pe pământ. Este greu de închipuit că hipopotamul şi elefantul
ar putea fi descrişi ca având „o coadă groasă ca un cedru”.

O dovadă interesantă a supravieţuirii unor reptile mari, pentru un timp
după  potop,  ar  fi  faptul  că  la  poarta  Iştar  din  Babilonul  vechi,  apare
reprezentată o fiinţă ciudată, Sirrush, care era asociată cu zeul Bel, şi care
se pare că era un animal care încă mai exista în Mesopotamia, cu aproape
1000 de ani înainte de Hristos, un fel de reptilă înaltă, un dinosaur (o altă
variantă  ar  fi  că  acest  animal  este  unul  fantastic,  pus  pe  ziduri  ca  să
înspăimânte pe vizitatorii palatului regal):
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În continuare, capitolul 41 vorbeşte despre leviatan, un animal de apă
uriaş, asemănător cu crocodilul sau, poate, cu balena, în mod expres fioros,
neprietenos, imposibil de îmblânzit sau de stăpânit, extrem de periculos
pentru om:

Este  posibil  ca  acest  leviatan  să  fi  fost  o  reptilă  marină  de  mari
dimensiuni,  mai  mare  chiar  şi  decât  o  balenă.  În  lumea  de  astăzi  doar
crocodilii uriaşi sau dragonul de Komodo ar putea fi o ilustraţie potrivită,
dar mult mai palidă decât descrierea biblică.

Dumnezeu spune despre  leviatan că  nu îl  poţi  lega,  nu îţi  pot  distra
familia cu el, nu te va ruga nimic niciodată, nu se face comerţ cu el, nu e
cazul să încerci să îl prinzi – pentru că o să fii dezamăgit şi nu ştii dacă te
mai întorci  viu de la vânătoare, are corpul acoperit cu solzi tari,  scoate
flăcări pe gură, are ţepi pe pântece etc., într-un cuvânt, e formidabil de
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periculos.  „Este  făcut  să  nu  se  teamă  de  nimic”,  zice  Domnul  (41.33).
Concluzia ar fi că numai Dumnezeu îl poate stăpâni şi supune. Am putea să
ne aducem aminte că Satana este descris în Apocalipsa 12 ca un balaur.
Este posibil ca Dumnezeu să facă o aluzie că acest animal teribil ar putea fi
o metaforă pentru răutatea Satanei şi ticăloşia răului în lume, care nu este
agreabilă şi nu este subjugabilă, decât de Dumnezeu însuşi, ori cel mult, în
numele lui Dumnezeu. În acelaşi timp, de vreme ce acest animal este făcut
să  fie  „regele  animalelor”  (40.34),  este  posibil  ca  leviatanul  să  fie  şi  o
metaforă pentru Dumnezeu pentru că în 40.10-11 spune aşa, „Nimeni nu
este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte. Cine Mi s-ar împotrivi în faţă? Cui
sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu.” Este foarte clar că
prin aceste  exemple  Dumnezeu îi  spune lui  Iov  că  Nimeni  nu este  mai
puternic decât Dumnezeu, că el este drept şi că el cunoaşte totul şi că el
este singurul în stare să pedepseacă pe cei nedrepţi şi să răsplătească pe
cei buni, este singurul caruia nu i se poate cere socoteală, singurul care nu
poate fi supus de nimeni, nici certat de cineva. El este creatorul gigantic şi
atotputernic al Universului,  care însă, în ciuda puterii  sale fără egal, nu
este nedrept, ci iubitor şi drept.

9 Ultimele replici: Răsplătirea şi responsabilitatea neprihănirii (42)
Concluzia lui Iov, în urma acestei a doua părţi a răspunsului lui Dumnezeu,
este pe măsură: el recunoaşte smerit măreţia şi puterea şi înţelepciunea
fără egal a Domnului, 42.1-2. De fapt, răspunsul lui Dumnezeu se încheie cu
un dialog scurt şi rezumat, între Dumnezeu şi Iov, în care parcă se folosesc
doar  cuvintele  cheie  din  38-41:  Iov  (1-2),  Dumnezeu  (3a),  Iov  (3b),
Dumnezeu  (4),  Iov  (5-6).  Iov  recunoaşte  că  a  vorbit  fără  să  înţeleagă
minunile lui Dumnezeu, şi că a primit acum o revelaţie care întrece tot ce a
auzit şi  a învăţat despre Dumnezeu („acum ochiul meu te-a văzut”).  De
aceea,  el  se  pocăieşte  în  smerenie adâncă.  Practic,  Iov cedează în două
etape: la început pare să nu mai dorescă să dea vreo replică, dar crede că
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are totuşi dreptate, şi doar în final, în Iov 42, spune pe faţă că se pocăieşte
profund şi recunoaşte că Dumnezeu este drept.

Ceea ce este uimitor este că Dumnezeu îi ceartă pe trei dintre prietenii
lui Iov, anume pe Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din Naama. Se
pare că ei, într-adevăr, au folosit o teologie greşită şi nu i-au dat slavă cum
trebuie  lui  Dumnezeu,  nu  au  fost  drepţi  în  ceea  ce  au  spus  despre
Dumnezeu aşa cum a fost Iov. Se pare că ei l-au reprezentat prea schematic
pe Dumnezeu, în dreptatea sa, nu s-au referit deloc la nici un mijlocitor
mesianic  (etica  lor  era  simplă,  legată  de  relaţia  om-Dumnezeu,  fară
înţelegerea nevoiei unui mântuitor), nu s-au referit la judecata finală şi la
lumea  spirituală  (nu aveau  perspectivă  eschatologică  –  totul  era  aici  şi
acum), nu au înţeles planul lui Dumnezeu cu oamenii (crearea lor după
chipul lui Dumnezeu şi ce implică aceasta, că Dumnezeu se mândreşte cu
oamenii şi are planuri mari cu ei), şi l-au nedreptăţit în mod grav pe Iov,
neluând  deloc  în  considerare  cinstea  lui,  protestele  lui  îndreptăţite,
neprihănirea lui.

Pe deoparte, ei l-au reprezentat schematic pe Dumnezeu, nu au înţeles
că el a creat lumea bună, ca să fie perfectă, ci au presupus că totul este
imperfect, pe de alta, ei au dispreţuit omul ca fiinţă, numindu-l „vierme”,
evident inferior îngerilor, în timp ce, chiar şi în suferinţă, omul este făcut
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu l-a creat ca să
fie de dispreţuit. Din punct de vedere etic, ei şi-au permis să-l lovească pe
Iov, prin cuvântările lor, fără să aibă dreptate. Nu este permis să loveşti pe
cel suferind, fără să fii atent la ce spune, dispreţuindu-l doar ca să îl vezi
zdrobit şi supus, nu este permis să îl acuzi pe nedrept, neacceptând că nu
noi,  ci  Dumnezeu  ştie  toate  tainele  vieţii.  Şi  nu  este  permis  să  faci
nedreptăţi în numele măreţiei lui Dumnezeu care trebuie respectată. 

Aici  este  o  lecţie  foarte  importantă:  cine  încearcă  să  îi  dea  slavă  lui
Dumnezeu, dar nu este cinstit şi corect în judecăţile spuse, măcar atât cât
permite mintea omenească să fii,  nu îi  aduce onoare lui  Dumnezeu. Nu
trebuie să judeci nemilos pe cel aflat în suferinţă, pentru că nu ştii toate
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faţetele realităţii.  Este groaznic, dacă ne gândim cum oamenii se judecă
unii  pe  alţii.  Mai  bine  să  recunoşti  că  nu  înţelegi  toate  lucrările  lui
Dumnezeu, decât să acuzi pe cei din jur cu nedreptate şi să fii superficial.
Mai  bine  să  taci,  decât  să  îl  slăveşti  pe  Dumnezeu  într-un  fel  care  nu
recunoaşte şi asprimea, dar şi bunătatea lui, şi puterea, dar şi dreptatea lui.

Oricum ar fi, cei trei acceptă mustrarea divină şi îl roagă pe Iov, aşa cum
a spus Domnul, să aducă jertfe pentru ei (şapte viţei şi şapte berbeci), iar
40.9 spune că Dumnezeu a ascultat rugăciunea de iertare pe care Iov a
făcut-o pentru aceşti trei oameni (aici se vede că omul lui Dumnezeu este
întotdeauna generos, se roagă pentru adversarii săi şi cere binecuvântare
pentru ei,  aşa cum şi  Domnul Isus s-a rugat pe cruce pentru cei  care îl
răstigneau).  Mărimea  jertfei  cerute  de  Dumnezeu  spune  şi  ea  ceva:
vinovăţia celor trei era mare, iar ei nu erau nişte oameni săraci (în Legea
lui  Moise  se  prevedea  şi  jertfe  mai  ieftine,  pentru  cei  săraci).  Cu  alte
cuvinte, pentru cine are ochi să vadă, cei trei prieteni ai lui Iov erau nişte
oameni  bogaţi,  dar  insensibili,  gata  să  judece superficial  şi  suficient  de
încăpăţânaţi ca să nu se lase mustraţi de Iov, în nici un fel. Doar la glasul
lui Dumnezeu ei tac şi se supun, fără alte comentarii.

Mai  există  o  subliniere  importantă  de  făcut:  în  42.10,  Domnul  l-a
binecuvântat din plin pe Iov şi a adus fericirea în viaţa lui, de două ori mai
mult, însă numai „după ce Iov s-a rugat pentru prietenii săi”. Refacerea şi
restaurarea unui credincios care a trecut prin greutăţi nu vine, dacă nu ştii
să  fii  generos  faţă  de  cei  ce  ţi-au  greşit.  Să  ne  aducem  aminte  şi  de
Rugăciunea Domnească („şi ne iartă nouă greşelile noastre, după cum şi
noi îi iertăm pe greşiţii noştri”).

Experienţa lui Iov a avut un sfârşit fericit. Domnul i-a dat înapoi averea,
prietenii, sărbătorile, familia. El şi soţia sa au mai avut şapte fii şi trei fete,
cărora  li  se  dă  şi  numele,  ca  dovadă  a  realităţii  istorice  a  istorisirii,  şi
despre care se spune că erau cele mai frumoase fete din toată regiunea. Cu
alte  cuvinte,  binecuvântările  Domnului  sunt  depline  şi  el  nu  lasă  să
lipsească nimic din ele.
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În mod suprinzător, deşi şi-a depăşit toţi contemporanii în credincioşie
şi sfinţenie şi dreptate, Iov moare (nu este răpit la cer ca Enoch sau ca Ilie),
bucuros de viaţa pe care a avut-o şi aşteptând ziua învierii.

10. Consideraţii finale
Iov nu este un om oarecare. Dumnezeu ne dă o lecţie importantă prin el,
dar nu suntem toţi la nivelul lui.

Dumnezeu  vrea  să  laude  cu  omul  acesta  şi  îi  reuşeşte.  Aproape  că
această  laudă  se  poate  extinde  la  omenire,  în  general,  despre  care
Dumnezeu spune: Vor ajunge să fie ce am dorit şi ce i-am creat să fie, cu
adevărat,  chipul  meu  şi  asemănarea  mea  în  Univers.  La  inaugurarea
podului de la Cernavodă, inginerul A. Saligny a fost foarte contestat. Ca să
îşi arate încrederea deplină în ceea ce a construit, el a stat într-o barcă sub
pod, la testul podului, când o garnitură întreagă de tren a traversat podul
dintr-o  parte  în  alta.  A  avut  încredere  că  nu  se  va  prăbuşi,  ştia  ce  a
construit. La fel şi Dumnezeu, a avut încredere în ceea ce a pus în Iov,  în
caracterul şi natura umană.

Satana şi îngerii întunericului au căzut pentru mai puţin, şi/au părăsit
starea glorioasă pentru mândrie şi din răzvrătire. Omul Iov, însă, lovit din
toate  părţile  şi  ispitit,  pus  la  încercare  prin  moartea  celor  dragi,  prin
pierderea  averii  şi  prin  propria  suferinţă,  şi  prin  părăsirea  de  către
prieteni, a rezistat şi nu a căzut în răzvrătire, ci i-a dat slavă lui Dumnezeu,
deşi  a  trecut   prin  frământări  sufleteşti  extreme.  Iov  este  o  mustrare
profundă la adresa îngerilor care nu şi-au păstrat demnitatea, la adresa
răului din lume.

Aşa cum se vede din carte, Dumnezeu stă de vorbă cu plăcere cu omul,
nu cu Satana, şi nici chiar cu îngerii, în ansamblu. L-a făcut pe om ca să îi
fie partener de discuţie şi planuri, de caracter şi de inteligenţă.

Dumnezeu ştie că omului îi  lipsesc două lucruri:  ştiinţă şi putere. L-a
făcut în schimb în stare să fie înţelept şi  principial.  Nu ştim care va  fi
soarta  omului  mâine,  dar  Domnul  îi  va  da  puterile  învierii,  la  venirea
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Domnului  Isus  Hristos  şi  o  stare  glorioasă,  în  unire  cu  Dumnezeu  prin
dragoste şi prin mântuire.

În final, cartea Iov este o sărbătoare, o bucurie. Ce bine ar fi dacă am
putea  ajunge  la  a  doua  parte,  finală,  fără  să  trecem  prin  prima  parte,
suferinţa. Dar, atenţie: şi Hristos a fost făcut perfect prin ceea ce a suferit
(Evrei 5.7.  El  este  Acela  care,  în  zilele  vieţii  Sale  pământeşti,  aducând
rugăciuni şi  cereri cu strigăte mari şi  cu lacrimi către Cel ce putea să-L
izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui, 8. măcar
că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. 9. Şi, după
ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul
unei mântuiri veşnice”.
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Partea 2: Calendar de studiu biblic

Studiul 1, 8 mai:  Iov 1-2, 8, Dilemele încercărilor vieţii (Ioan 9.1-3)
Capitolele 1-2 istorisesc necazul care a năvălit în viaţa lui Iov, iar capitolul
8, o intervenţie a lui Bildad, rezumă destul de bine esenţa întrebărilor pe
care  şi  le  puneau  Iov  şi  prietenii  săi.  Printre  aceste  dileme  se  află
următoarele: care este cauza suferinţei? care este răsplata sfinţeniei? dar a
răutăţii?  cum  poţi  fi  mântuit,  iertat?  ce  se  întâmplă  după  moarte? În
general, în Iov 1-2, se observă următoarele adevăruri:

1. Dumnezeu are sub control totul: lucruri, fiinţe, fenomene.
2. Dumnezeu vrea să se laude cu caracterul oamenilor credincioşi.
3. Dumnezeu poate să accepte testarea credincioşilor ca să se vadă
că în situaţii limită, ei rămân, totuşi, credincioşi.
4. Dumnezeu ia hotărâri responsabile, dar nu se simte dator să dea
pe loc, oricui, toate explicaţiile despre ceea ce se întâmplă.

În faţa celor istorisite în aceste capitole ne-am putea întreba următoarele:
a. Ce  crezi  tu  despre  necazurile  din  lume,  vin  ele  ca  pedeapsă  a
Domnului, ca testare a caracterului, ori sunt neutre moral?
b. Care este reacţia ta când cei din jur sunt cuprinşi de nemulţumire,
îl  respecţi  pe  Dumnezeu  sau  îţi  vine  să  vorbeşti  aspru  despre
Creator?
c. În ce fel ştii să îţi conduci tu familia în închinare şi în consiliere, în
general, şi în mod special prin încercări şi necazuri: veghezi asupra
familiei,  îi  cerţi  cu  asprime  când  greşesc,  sau  le  vorbeşti  cu
convingere şi dragoste despre credinţă şi despre ascultare?
d. Ce  erori  majore  de  credinţă  există  astăzi  când  este  vorba  de
atitudinea faţă de sănătate, averi şi succes (teologia prosperităţii)? 
e. Ce măsuri ai lua ca să te asiguri că eşti un om matur în credinţă şi
ai o mărturie bună atunci când vei trece prin încercări?
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Studiul 2, 15 mai: Iov 3, 9, 10: Statornicie lângă Domnul în încercări (Mc.
10.32-34; 1Cor. 10.13)

Iov este extrem de dezamăgit de încercările care s-au abătut asupra lui.
Soţia lui nu mai rezistă psihic, prietenii tac o săptămână atunci când îl văd,
iar capitolul 3 începe cu o răbufnire şi un blestem asupra zilei în care s-a
născut.  Iov îşi doreşte moartea, ca să scape de toate (cap.3), şi de fapt, n-o
doreşte (cap.10), ci ar vrea să stea de vorbă personal cu Marele Judecător.
Ce resurse ai pentru statornicie în credinţă, atunci când suferi?

1. Cum te lupţi cu dezamăgirea atunci când treci prin necazuri sau
eşecuri? Crezi că Dumnezeu este nedrept? Crezi că are un plan? Crezi
că totul se poate întoarce spre binele tău, mai târziu?
2. Ce atitudine ai faţă de Dumnezeu când treci prin necazuri? Crezi
că el îi părăseşte pe oameni în problemele lor sau este lângă ei şi le
ascultă rugăciunile? Ce pasaje din Biblie ai putea să menţionezi ca un
ajutor în necaz, ce promisiuni ale Domnului? Fă o listă.
3. Ce  părere  ai  despre  viaţa  ta,  văzută  ca  un  dar  din  partea  lui
Dumnezeu? Ai fost vreodată în situaţia de a spune că nu ai fi vrut să
te naşti? Crezi că a fost înţeleaptă această atitudine? Cum crezi că
este bine să îţi foloseşti, să îţi planifici, să îţi orientezi viaţa? 
4. Uită-te la învăţătura Domnului Isus despre moarte şi necazuri. El
spune că  nu trebuie  să  te  îngrijorezi  de ce  mănânci  şi  ce  bei,  de
haine, pentru că Dumnezeu are grijă de ai săi, şi oricum, nu ai putea
prin îngrijorare să îţi lungeşti viaţa nici cu o secundă (Matei 6.25-34).
El spune să nu îţi fie frică de cei care ucid trupul şi după aceea nu mai
pot face nimic, ci să îţi fie frică de cel care poate pedepsi şi trupul şi
sufletul.
5. Isus  este  mijlocitorul  adevărat  (1Tim.2.5-7).  Cum  crezi  că
mijloceşte  el  la  Tatăl  pentru noi,  când trecem prin încercări? I-ai
mulţumit pentru această mijlocire?
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Studiul 3, 22 mai: Iov 4-7, Mângâie-l pe cel ce suferă 
(Iov 7.17; Psa. 8.3-9, Evrei  2.6-10)

Cuvântările lui Elifaz au devenit din ce în ce mai aspre  faţă de Iov. Cum
încearcă Elifaz să-l încurajeze pe Iov, în 4.4-5? În 4.5-11, el îi sugerează lui
Iov că trebuie să fi păcătuit, pentru că Dumnezeu îi lovește aşa doar pe cei
păcătoși.  Are Elifaz dreptate? Elifaz este, totuşi,  un om înţelept. Cu alte
ocazii  el  pare să rezume bine destinul omului în 5.7,  „Omul se naște să
sufere așa cum scânteia se naște să zboare”? Crezi că are dreptate? În 5.8-
18, el îi dă sfaturi bune lui Iov:  merită să te încrezi în Dumnezeu (vezi și
David, în 2 Sam. 24.12-14).  Oare cum trebuie să îl încurajăm pe cel aflat în
suferinţă?

În  5.19-27,  Elifaz  prezintă  o  imagine  idilică  a  celui  credincios,  care
seamănă un pic cu evanghelia prosperității. Ce părere ai, este aşa sau nu?
Iov simte că prietenii nu îl înţeleg şi prietenia lor este înşelătoare ca un
izvor secat. El se socoteşte nevinovat (6.1-7) şi doreşte să moară (6.8-9, 11-
14),   se  simte  trădat  şi  acuzat  pe  nedrept  (6.15-25).  În  capitolul  7  Iov
meditează cu tristețe că viața i-a fost scurtată: „ce este omul, ca să îți pese
atât de el...?” (Iov. 7.7-8; întrebarea este citată în Psa. 8.3-4, Psa. 139 și Evr.
2.6-8).  Iată câteva alte întrebări pentru meditaţie:

1. Cu ce fel de atitudine te apropii de cei în suferință? Ești politicos, 
dar nesincer, ești aspru – și direct? Arăți compasiune? 
2. Ce părere ai despre dorința cuiva de a-și sfârși viața, atunci când 
este în suferință? Ce răspunsuri biblice ai? Cum ai putea să îl ajuţi pe 
omul depresiv? Ai citit vreo carte pe acest subiect?
3. Crezi că omul credincios va avea parte doar de fericire și va fi 
scutit de încercări? De ce da, de ce nu?  Merită, sau nu, să fii creştin?
4. Pot fi folosite viziunile personale ca argumente puternice în 
discuţiile teologice sau în sfătuirea cuiva în Biserică (4.12-21)?
5. Ce răspuns ai la întrebările din Iov 7.17-21?
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Studiul 4, 29 mai: Iov 11-12, Înţelege-l pe cel ce suferă 
(Iov 11.13-14, 12.13-14)

Capitolele  11-12  prezintă  prima  cuvântare  a  lui  Ţofar  din  Naama  şi
începutul celui de al patrulea răspuns al  lui Iov (12-14).  Tiparul acestor
discursuri începe să devină cunoscut: un prieten îl acuză şi îl îndeamnă la
pocăinţă pe Iov, îl ceartă că este mândru şi răzvrătit, iar Iov îi răspunde că
are şi el înţelepciune, bun simţ şi pricepere, şi că nu a greşit cu nimic. De
aici şi întrebarea lecţiei: Cum să te asiguri că îl înţelegi pe cel ce trece prin
suferinţă? Cădem cumva şi noi în capcanele prietenilor lui Iov,  ascultăm,
acuzăm aspru, îndemnăm la pocăinţă, suntem imaturi? 

a. Elifaz ascultă, dar nu reţine ce spune Iov,  şi nu îi răspunde punct
cu punct. Îţi asculţi tu interlocutorii cu atenţie, ca să îi înţelegi?
b.  Elifaz  este  gata  să  îl  acuze  pe  nedrept  pe  Iov  că  spune  vorbe
deşarte, că este limbut, că zice „sunt drept” etc. Cum am putea să ne
ferim de  acuzaţii  nedrepte,  de  atac  la  persoană,  şi  să  comunicăm
mustrările cu gentileţe?
c. Elifaz şi prietenii săi pierd din vedere că Iov ar putea şti mai multe
decât  ei.  Când  încurajezi  pe  cineva  în  suferinţă,  nu  fii  tu  însuţi
orgolios şi nu îţi dispreţui interlocutorul: s-ar putea ca omul din faţa
ta să ştie mai multe şi să fie mai înţelept decât tine.
d. Prietenii lui Iov ar fi trebuit să fie maturi, să ştie că încercările nu
înseamnă  mereu  vinovăţie,  iar  prosperitatea  nu  înseamnă  mereu
binecuvântare  (vezi  Iov  12.6).   Ei  cad  la  testul  acesta.  Care  este
poziţia ta în această privinţă?

Iov  ridică  aici  o  problemă  importantă:  este  Dumnezeu  sursa
binecuvântărilor dar şi sursa suferinţei? În Evrei 12 se spune că Domnul îşi
disciplineză fiii. Dumnezeu nu îi  necăjeşte  bucuros  pe oameni,  Plângeri
3.31-40. Exod 4.11 întreabă: „Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om
mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?” Ce rol au atunci
medicina, tratamentele? Cum se poate înţelege aici suveranitatea divină? 
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Studiul 5, 5 iunie: Iov 13-14, Păstrează nădejdea învierii 
(Iov 13.8-9, 14.13-14)

Capitolele 13-14 cuprind sfârşitul celui de al patrulea răspuns al lui Iov.  El
recunoaşte măreţia lui  Dumnezeu în toate lucrurile, aşa cum îl sfătuiau
prietenii săi, dar le reproşează că îl acuză în fără temei. Ceea ce este nou
aici este că  Iov începe să se gândească la ce se întâmplă după moarte, la
posibilitatea învierii.

Iov atrage atenţia că unii credincioşi îl reprezintă greşit pe Dumnezeu,
în dorinţa de a-i câştiga favorurile. Este posibil, deci, ca să îl prezentăm în
mod  fals  pe  Dumnezeu  şi  dreptatea  sa,  şi  să  fim mai  aspri  decât  el  în
judecăţile noastre faţă de alţi oameni. În suferinţă, oamenii au nevoie de
dragostea şi îndurarea noastră, nu de ideologii pretenţioase.

Capitolul 14 începe cu un proverb ajuns clasic: „Omul născut din femeie
are viaţa scurtă, dar plină de necazuri. Se naşte şi e tăiat ca o floare; fuge şi
piere ca o umbră.” (14.1-2). Cu aceste vorbe, Iov începe să mediteze despre
viaţă  şi  moarte,  comparând viaţa  omului  cu  diferite  obiecte din natură
(copaci căzuţi, munţi răsturnaţi, alunecaţi, stânci roase de ape, ape secate
de secetă, 14.7-10).  Ca să înţelegem soarta omului, aşa cum ne-o revelează
Dumnezeu,  trebuie  să  citim  toate  cărţile  Scripturii,  atât  Vechiul
Testament,  cât  şi  Noul  Testament,  căci  imaginile  din  natură  nu  sunt
suficiente ((cf. 1 Tes. 4, 1 Cor.15, despre înviere). De asemeni, ar trebui să
fie clar că Dumnezeu a revelat treptat destinul omului şi  lucrarea sa de
mântuire, nu dintr-odată. Încearcă să răspunzi la următoarele întrebări:

1. Cum îl descrii tu pe Dumnezeu altora, aspru sau drept şi iubitor?
2. Cum îţi arăţi simpatia faţă de cei în suferinţă, îi ajuţi să înţeleagă
nădejdea în înviere şi în puterea lui Dumnezeu?
3. Ai o înţelegere clară a sufletului şi a trupului, bazată pe o corectă
interpretare  a  Scripturii,  sau  eşti  influenţat  de  diverşi  interpreţi
târzii din diverse culte şi  biserici,  şi  nu de învăţătura Bibliei  şi  de
mărturia Bisericii primare?
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Studiul 6, 12 iunie: Iov 15-17, 18-19, Acceptă judecata divină 
(Iov 15.4-5, 16.19-20, 19.25)

Elifaz  din  Teman (15),  Iov  (16-17),  Bildad din Şuah (18)  şi  Iov  (19),  iau
cuvântul pe rând despre mângăiere în suferinţă, despre dreptate, despre
judecată,  iar  discuţia  devine  tensionată,  deoarece  încep  să  se  acuze
reciproc de lipsă de respect şi dispreţ.

Conform lui  Elifaz,  Iov  îşi  merită  soarta,  pentru că  este  la  fel  ca  alţi
oameni bogaţi, păcătoşi, nedrepţi, vicleni şi cruzi. Bildad din Şuah îi face şi
el observaţii dure, acuzându-l că le vorbeşte dispreţuitor. Astfel de acuzaţii
nu îşi au locul în controversele dintre fraţi (de felul: mă crezi prost? drept
cine mă iei? tu eşti lipsit de minte, nu eu! lasă că vă ştiu eu, etc.)? Iov îi
numeşte „supărăcioşi” (16.2,  2-6,  vezi  şi  16.20). Tonul în consiliere şi  în
dezbateri trebuie  moderat cu grijă.

Iov trece printr-o adâncă tristeţe şi depresie, în suferinţa lui (se vede
atacat de Dumnezeu ca o pradă de un leu, 16.8-11, 19.6, ca o ţintă, 16.12-14,
ca  o  cetate  asediată,  19.8-12).  El  simte  că  oamenii  de  lângă  el  îl
dispreţuiesc,  19.13-20.  Viermii  şi  mormântul  sunt  singurii  care  îl  mai
primesc  şi  aşteaptă,  17.13-16.  Care  sunt  semnele  unui  om  afectat  de
depresie? Cum poţi să ajuţi o astfel de persoană?  

Iov ştie că Dumnezeu cunoaşte toate dificultăţile vieţii noastre şi pune în
cartea  sa  toate  durerile  şi  problemele  noastre,  Iov  19.23-29.  Chiar  şi
lacrimile, zice David în Psa. 56.8.  Tu eşti important pentru Dumnezeu şi
merită să te încrezi în judecata dreaptă a lui Dumnezeu.

Iov  ştie  că  vine  ziua  învierii  şi  ziua  judecăţii,  şi  că  îl  va  vedea  pe
Dumnezeu. Ştie că Răscumpărătorul său e viu şi că se va arăta pe pământ.
El  are  perspectiva  veşniciei.  Se  pare  că  tocmai  aceasta  este  problema
prietenilor Iov: în suferinţă, ei nu privesc la veşnicie şi la înviere.

Ziua judecăţii este o realitate (vezi şi Apoc. 3.5, Luca 12.8, Matei 10.32, şi
Pavel,  2Tim.  2.12).  Creştinii  nu  vin  la  judecata  faptelor,  ci  la  judecata
răsplătirii (Ioan 5.24, 2 Cor. 5.10). Ai această siguranţă şi încurajare?
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Studiul 7, 19 iunie: Iov 20-21, Contează pe binecuvântările Domnului (Iov
21.13-19, 27.9, Psa 73.16-20).

În Iov 20-21, Ţofar şi Iov discută despre soarta celor buni şi a celor răi, pe
cine  binecuvintează  Dumnezeu  mai  mult,  şi  cum,  şi  pe  cine  şi  când
pedepseşte  Dumnezeu  pe  pământ,  şi  cum.  Merită,  atunci,  să  ceri  şi  să
aştepţi binecuvântările Domnului? Ce înseamnă ele?

Ţofar este revoltat împotriva lui Iov şi-i atrage atenţia că cel rău este
nimicit în chiar mijlocul belşugului (20.22), va pierde tot ce are mai scump,
fiii lui vor fi ucişi (20.10), şi nu va mai rămânea cu nimic din tot câştigul lui.
Revolta lui Ţofar vrea să spună că Iov este vinovat, pentru că exact la fel a
fost pedepsită şi viaţa lui. 

 Pentru Iov, cel bogat şi nedrept se bucură adesea şi el de binecuvântări
şi crede că va avea mereu belşug, chiar dacă îl batjocoreşte pe Dumnezeu.
Poate fi atunci binecuvântarea un semn al bunătăţii, dar şi al judecăţii lui
Dumnezeu? Dumnezeu dă ploaie peste toţi, buni sau răi (Matei 5; Psa. 73). 

Şi  cel  drept  şi  cel  nedrept  mor  la  fel,  spune Iov  în  21.23-26.  Vezi  şi
Eclesiastul  3.21.  Şi  istorisirea lui  Isus despre omul  bogat şi  Lazăr  spune
ceva asemănător (Luca 16.19-31), dar se vede că răsplătirea din cer face
diferenţierea. Ce contează mai mult, binecuvântările sau relaţia personală
cu Dumnezeu, încercările sau călăuzirea şi prezenţa Domnului în încercări,
care sunt semnele adevărate ale binecuvântării? 

Desigur,  toţi dorim harul lui Dumnezeu peste noi şi binecuvântări, iar
Domnul  ne  dă  multe  daruri.  Totuşi,  mai  importantă  este  relaţia  cu  el.
Bogăţia cuiva nu este neapărat un semn că Dumnezeu îl răsplăteşte în mod
deosebit, Dumnezeu dă daruri, dar unele pot duce la judecarea omului. 

Priveşte la felul în care Iov observă vanitatea oamenilor din timpul său.
Oamenii sunt gata să îşi  cosmetizeze şi viaţa şi moartea prin procesiuni
fastuoase,  mausolee  măreţe,  gărzi  speciale  la  mormânt,  mese  de
comemorare. Unde este smerenia şi lauda adusă Domnului pentru viaţă şi
pentru darul mântuirii?
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Studiul 8, 26 iunie: Iov 22-25, Încrede-te în mijlocitorul adevărat (Iov 22.4-5,
23.3-11, vezi şi Deut. 30.11-12, Rom. 10.6-8, 2Tim.2.5-6, 1 Ioan 1.7-10)  

Textul lecţiei este ca un sendviş: în capitolele 22 şi 25, Elifaz şi Bildad aduc
acuzaţii aspre lui Iov,  iar în 23-24, la mijloc, Iov se apără. Elifaz, în mod
special,  este  virulent:  el  îl  acuză  pe  Iov  de  asuprire,  nelegiuire,  de
răzvrătire faţă de Dumnezeu. Acest portret nu se potriveşte deloc cu ceea
ce ştim despre Iov de la începutul cărţii. Atunci, de unde atâta amărăciune
de la un prieten? Este antipatie sau superficialitate sau duşmănie?

Finalul  pare  bun  (22.21-30),  pentru  că  încurajează  la  ascultare  de
Domnul şi la aşteptarea răsplătirii Domnului. Bildad are un răspuns mult
mai scurt şi mai echilibrat, îl vede pe Dumnezeu ca Domn atotputernic şi îl
avertizează cu delicateţe pe Iov că nu poate fi nevinovat, de vreme ce este
trecut prin atâta suferinţă. 

Iov,  în  capitolul  23,  îşi  arată  nădejdea  într-un  mijlocitor  drept  şi  în
judecata Marelui Judecător (23.7-8; vezi Rom.5.7-8 şi 1Tim.2.5). Ar fi dorit,
poate, ca şi prietenii săi să mijlocească pentru el. În suferinţa sa Iov începe
să străvadă lucrarea lui Mesia care este mijlocitorul cel adevărat, singurul
mijlocitor. Ar vrea să îl găsească pe Dumnezeu undeva şi nu reuşeşte (23.8-
9;  vezi  şi  David  în  Psalmul  139.7-12,  David  a  citit  adesea  din  Iov).  Nu
întunericul îl ucide pe Iov, ci tăcerea Domnului.

În capitolul 24, Iov spune că alţii sunt cei ce fac răul, nu el. Fă o listă a
nedreptăţilor  care  afectau  lumea  din  vremea  lui  Iov:  există  nedreptăţi
similare, azi? Ce fel de plan crezi că Domnul are pentru cei nedrepţi?

Dacă Iov putea doar  să  spere  în posibilitatea unei  mijlociri  cereşti  şi
aştepta judecata lui Dumnezeu, creştinii au o cunoaştere sigură că însuşi
Fiul  lui  Dumnezeu stă  la  dreapta  Tatălui  şi  mijloceşte  pentru noi,  şi  că
suntem socotiţi neprihăniţi prin jertfa lui Hristos. Lucrarea de mântuire a
lui Isus, mijlocitorul lui Dumnezeu, ne este mult mai clară. Vesteşti această
mântuire  prietenilor  tăi?  Suntem,  pentru  alţii,  prieteni  şi  mijlocitori
adevăraţi prin evanghelie, prin rugăciune, prin ajutor?
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Studiul 9, 3 iulie: Iov 26-28, Încrederea în puterea Domnului (Iov 28.28,
Prov.1.7, Ecles.12.13-14).

În capitolele 26-31 avem ultimul  răspuns al lui Iov.  După acest răspuns,
Elifaz,  Bildad  şi  Ţofar  încep  să  tacă.  Doar  Elihu  va  mai  încerca  o
intervenţie, mai târziu (32-37).

În prima parte a răspunsului său, din 26-28, Iov le arată prietenilor săi că
ştie mai multe decât ei despre puterea lui Dumnezeu în Univers şi despre
dreptatea lui,  şi  că ne putem încrede în Dumnezeu. Capitolul 27 descrie
soarta celui rău, iar Iov susţine cu tărie că el nu este aşa.

Mai  întâi,  în  Iov  26,  vedem  că  Dumnezeu  este  puternic,  a  creat  şi
stăpâneşte Universul,  este  rege peste toţi  şi  îi  judecă pe toţi.  Iov are  o
mulţime de cunoştinţe ştiinţifice: ştie că Pământul pluteşte în gol în spaţiul
cosmic. Observă norii şi fizica şi chimia lor: apele norilor sunt legate prin
forţe moleculare şi plutesc fără să se rupă. Prin puterea lui Dumnezeu se
pornesc furtunile şi se liniştesc. Iov îşi închipuie cerul ca fiind sprijinit pe
stâlpi şi vede atmosfera ca o boltă între întuneric şi lumină (imagistic are
dreptate,  ştiinţific,  nu).  Iov  înţelege  că  Dumnezeu  este  cel  care  aduce
lumina  spirituală  şi  dreptatea  şi  care  îl  pedepseşte  pe  Satan,  şarpele
răutăţii. Cum credeţi că era sau putea fi Iov încurajat în necazurile lui prin
cunoaşterea acestei puteri minunate a lui Dumnezeu?

Iov 27 arată cât de convins este Iov de nevinovăţia sa. Dumnezeu nu va
critica  nicăieri,  în carte,  această  convingere  a  lui  Iov,  ci  doar  faptul  că
începuse să creadă că dreptatea lui Dumnezeu este limitată. 

Iov 28 este capitolul în care Iov descrie succesul tehnologic al omului
din timpul său (explorări, minerit, irigaţii, modificare de relief) şi arată că
acesta este depăşit de nevoia de înţelepciune, de cunoaştere de Dumnezeu.
Nnimeni nu ştie unde este înţelepciune, doar Dumnezeu. El este înţelept,
iar sursa înţelepciunii este frica de Domnul (28.28). Evaluează în ce fel, în
lumea modernă progresul tehnic este mare, dar cea mai mare nevoie este
nevoia de a-l cunoaşte pe Domnul. Cum ai argumenta că aşa stau lucrurile?
Ai experimentat nevoia aceasta în mod personal?
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Studiul 10, 10 iulie: Iov 29-31, Standardele neprihănirii (Iov 29.12-17, 30.15-16,
31.23)

În  a  doua şi  ultima parte  a  răspunsului  său  (29-31),  Iov se  gândeşte  la
trecutul său binecuvântat de altădată (Iov 29), apoi priveşte cu tristeţe la
prezentul plin de suferinţă (Iov 30), ca în cele din urmă, să îşi aducă aminte
din nou de purtarea sa sfântă din trecut (Iov 31). Din toate aceste amintiri
răzbate faptul că  Iov avea un caracter frumos, sfânt, care ne invită să ne
comparăm standardele noastre de curăţie şi dreptate cu standardele lui
Iov. Ce calificativ ai primi în urma unei astfel de comparaţii?

În  capitolul  29,  Iov  îşi  aduce  aminte  de  respectul  pe  care  îl  primea
altădată,  când era sănătos şi  îndestulat.  El  descrie binecuvântarea sa ca
venind de la Domnul, nu de la propriile lui realizări. Priveşte la lucrurile pe
care le preţuieşte Iov: familia, sănătatea, prosperitatea, respectabilitatea
socială, cariera profesională, posibilitatea de a se implica social activ şi de
a-i  ajuta  cu  succes  pe  alţii,  iniţiativele  caritabile,  recunoştinţa  pentru
ajutorul dat, posibilitatea de a fi un bun lider, autoritatea. Ce preţuieşti tu
cel mai mult? Care din ele sunt prezente şi în viaţa ta?   

Prezentul este mai slab decât ziua de ieri,  pentru Iov în capitolul  30.
Ceea ce îl îndurerează este dispreţul pe care i-l arată tinerii şi  cei de la
marginea societăţii, ei, cei pe care îi ajuta altă dată. Nerecunoştinţa  aduce
întristări  adânci  (30.1-14).  Iov  se  vede  ca  înconjurat  de  moarte,  de
întuneric şi de singurătate (31.15-31).

Iov are standarde morale foarte înalte (Iov 31,  vezi  şi  Luca 17.10):  de
puritate sufletească; de comunicare (adevăr); de cinste; în muncă şi afaceri;
de moralitate în familie şi societate; în facere de bine (generozitate);  în
acte juridice şi  de guvernare;  în viaţa religioasă;  în asistenţă socială;  în
ospitalitate;  în  respectul  ecologic  pentru natură.  Iov este  cel  mai  aspru
judecator al său. Observă ce fel de pedepse sau condamnări ar da celor care
nu respectă aceste standarde, chiar şi lui însuşi. 



Ghid de studiu Iov                                                                                                           57

Studiul 11, 17 iulie: Iov 32-34, Dreptatea şi bunătatea Domnului (Iov 32.7-9,
33.12-13, 34.12-15) 

Elihu, care a tăcut până acum, fiind mai tânăr (şi nu se ştie când a sosit şi
el la casa lui Iov), se simte cuprins de revoltă şi începe să îi mustre pe toţi,
în 32-37. Îi mustră pe ceilalţi prieteni că l-au acuzat degeaba pe Iov, nu au
dovedit că e vinovat, iar la sfârşit au tăcut, lipsiţi de argumente (32.11-16).
În 32-35,  se îndreaptă spre Iov,  punct cu punct („tu ai  zis...”  etc.),  fără
linguşiri (32.22), cu politeţe şi cu drag, şi îl mustră că îşi pierde încrederea
în Dumnezeu. În 36-37, îşi spune propria părere.

Intervenţia  lui  Elihu  este  plină  de  cuvinte  înţelepte,  de  proverbe
memorabile, cum ar fi 32.9. „Nu vârsta aduce înţelepciunea, nu bătrâneţea
te face în stare să judeci”; sau 33.14. „Dumnezeu vorbeşte însă, când într-
un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama”, ceea ce arată că este un om
de valoare.

El subliniază că Dumnezeu este suveran, nu este obligat să dea socoteală
nimănui  (Iov  33.12-13).  Totuşi,  Dumnezeu  îşi  comunică  voia  sa  către
oameni, în multe feluri. Domnul este bun şi acceptă mijlocirea pentru cei
în suferinţă (se referă la îngeri, 33.22-26, posibil şi la Mesia cel divin, la Isus
Hristos, în chip profetic). Ai putea să dai o mărturie despre felul în care
Dumnezeu ţi-a vorbit în mod special în viaţă, în vreo situaţie anume?

Domnul este bun (Iov 34). El conduce cu dreptate pentru că el a creat
totul şi  dă viaţa (34.12-14). El ştie totul şi  îi  judecă pe toţi,  popoare sau
persoane (această concepţie globală a lui Elihu atrage atenţia: ce crezi, se
văd semne că Dumnezeu lucrează aşa în istorie, şi în prezent?). 

Dacă Dumnezeu este bun, atunci şi  noi ar trebui să avem bunătate în
judecăţilor noastre. Dacă Dumnezeu este bun şi se îngrijeşte să comunice
cu oamenii,  cu atât mai mult, noi ar trebui să comunicăm bine ceea ce
vrem să spunem, cu dragoste şi respect de om şi de adevăr. Dacă nu vârsta
aduce înţelepciunea,  cum am putea să  devenim înţelepţi?  Aduce vârsta
mai multă bunătate?
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Studiul 12, 24 iulie: Iov 35-37, Credincioşia şi puterea Domnului (Iov 35.6-7,
36.21-24, 37.21-23)

Elihu îl corectează pe Iov în dezamăgirea sa: are sens, totuşi, să fii drept şi
corect, dreptatea şi cinstea noastră folosesc celor din jur,  iar în cele din
urmă Dumnezeu însuşi  ţine cont de tot ce facem (35.7-8, 36.5-6).  În Iov
35.10-11, Elihu dă un motiv deosebit pentru mulţumire faţă de Dumnezeu:
el  le dă  oamenilor  mai  multă inteligenţă decât  animalelor  (orice biolog
poate confirma, fără să poată explica, saltul fenomenal al inteligenţei de la
animal la om; evoluţionismul nu poate explica diferenţa).

Iov 36 este capitolul eticii şi al psihologiei în suferinţă. Domnul ştie să
dea răsplătiri veşnice celor drepţi şi Domnul îi învaţă pe toţi cu dreptate,
dându-le o şansă de îndreptare şi pocăinţă (36.7-14). Dacă un credincios
suferă,  Domnul  îi  vorbeşte  prin  necazuri  şi,  cu  siguranţă,  vine  şi  ziua
binecuvântării (36.15-16). Elihu îl avertizează pe Iov să nu se lase doborât
de rău, caci suferinţa îndeamnă la rău şi la blasfemie (36.15-21); nici să nu-
şi dorească moartea. 

Domnul  „judecă  popoarele  şi  dă  belşug  de  hrană”  (36.31).  Puterea  şi
faptele sale cele mari se văd în creaţie (36.22-25), în eternitate (36.26), în
natură  (36.27-33,  în  furtună,  cf.  şi  37.1-5,  37.9-13).  El  şi-a  pus  pecetea
creaţiei  sale  pe  om  (37.7),  a  creat  animalele  (37.8),  susţine  norii  şi
atmosfera (37.14-16, 18-20), vânturile (37.17). 

Ultimele cuvinte ale lui Elihu sunt pline de speranţă, Iov 37.21: „Acum,
fireşte, nu putem vedea lumina soarelui care străluceşte în dosul norilor,
dar va trece un vânt şi-l va curăţa”. Concluzia este şi ea un adevărat verset
de aur: 37.23-24: „Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge, căci este mare în
tărie, dar dreptul şi dreptatea deplină El nu le frânge. De aceea oamenii
trebuie să se teamă de El; El nu-Şi îndreaptă privirile spre cei ce se cred
înţelepţi.” Ce versete din Scriptură îţi sunt dragi şi te ajută să fii pozitiv în
încercări, să te încrezi în credincioşia şi puterea Domnului?
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Studiul 13, 31 iulie: Iov 38-39, Răspunsul lui Dumnezeu: Încurajare prin
măreţia creaţiei (Iov 38.2-4)

Domnul îi dă, în final, un răspuns lui Iov, de fapt, îl invită la un dialog care
ţine până în capitolul 42. Iov este invitat să se îmbrace, să stea în picioare
şi să răspundă ca un viteaz (a fost vindecat Iov chiar în momentul acela?).

Răspunsul  lui  Dumnezeu  prezintă  măreţia  lui  aşa  cum  se  vede  din
creaţie,  din  fenomenele  naturii,  din  viaţa  animalelor,  din  îndeplinirea
dreptăţii pe pământ şi în cer (etica şi teodiceea). Miezul răspunsului divin
are două argumente: 1. Dacă Dumnezeu a creat atâtea lucruri frumoase,
fără egal, uimitoare, şi dacă le ţine în funcţiune fără greşeală, cum să nu fie
el interesat de dreptate? 2. Dacă Iov nu cunoaşte bine înţelepciunea divină
din  lucrurile  vizibile,  cum  de  judecă  el  înţelepciunea  lui  Dumnezeu
prezentă  în  lucrurile  invizibile  sau  necunoscute  (cum  ar  fi  cauzele
suferinţelor şi necazurilor sale)?

Faţă de creaţia lui Dumnezeu, Iov poate zice doar aşa: „eu nu pot ce poţi
tu, nu ştiu ce ştii tu, nu am făcut ce ai făcut tu”. Dumnezeu este măreţ, şi
din măreţia lui se vede şi caracterul său drept, în care te poţi încrede. Ce
anume te impresionează din felul în care Dumnezeu a creat lumea?

Fă o listă cu animalele la care se referă Dumnezeu în Iov 38-39 (leu, cerb,
corb, măgar, bivol, struţ, uliu, vultur, cal). În ce fel se îngrijeşte Dumnezeu
de ele  şi  de puii  lor?  Ce ne spune asta  despre  relaţia  lui  Dumnezeu cu
oamenii credincioşi şi copiii lor, cu familia lor? Vezi şi Matei 6.25-34. 

Iar Iov era un om foarte puternic la suflet, unic, de aceea şi Dumnezeu se
mândrea cu el şi a acceptat să îl pună la test. El nu încearcă aşa pe oricine,
nu toţi suntem ca Iov... Este bine să ne aducem aminte de 1 Corinteni 10.13:
„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.
Şi  Dumnezeu,  care  este  credincios,  nu  va  îngădui  să  fiţi  ispitiţi  peste
puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din
ea, ca s-o puteţi răbda.”
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Studiul 14, 7 august: Iov 40-41, Smerenie înaintea lui Dumnezeu (Iov 40.7-8,
40.12-14).

În Iov 40.1-14, Domnul face o pauză şi  îl întreabă pe Iov dacă doreşte să-i
răspundă. Iov se smereşte şi nu mai  vrea să mai adauge nimic. În 40.6-14,
Domnul îi spune că îi lipsesc câteva lucruri lui Iov: o cunoaştere deplină şi
o  dreptate  perfectă,  apoi  puterea  de  a  duce  la  îndeplinire  dreptatea
perfectă, oriunde, pentru oricine.  Dumnezeu, de aceea, îi dă ca exemplu
două animale impresionante care trăiau pe atunci, Behemot şi Leviatan, ca
să îşi sublineze puterea deplină în natură, în tot Universul

Behemot (40.15-24) este un animal de uscat şi de râu, ierbivor, se hrănea
pe  pajişti  la  munte  şi  se  adăpa  la  Iordan...  avea  coada  ca  un cedru  de
groasă, oase mari ca ţevile de aramă, era relativ blând; era, probabil, un
dinosaur  ierbivor  uriaş.  Nimic  nu  îl  lua  prin  surprindere:  „Dacă  se
întâmplă  ca  râul  să  iasă  din  matcă,  el  nu  fuge:  chiar  de  s-ar  năpusti
Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniştit. Crezi că-l poţi prinde lovindu-
l  în  faţă?”.  Şi  Dumnezeu  este  la  fel.  Puterea  lui  învinge  orice  şi  nu  se
supune nimănui, dar este abordabil, prietenos. 

Leviatan este un animal de apă uriaş,  asemănător cu crocodilul  şi  cu
balena, fioros, neprietenos, imposibil de îmblânzit, extrem de periculos –
scotea  flăcări,  avea  solzi  impenetrabili  (Iov  41).  Este  posibil  ca  acest
leviatan să fi fost un fel de dragon, o reptilă marină uriaşă „făcută să nu se
teamă de nimic” (41.33), chiar „regele animalelor” (41.34). Este posibil ca
Dumnezeu să facă o aluzie la răutatea Satanei, numit balaur şi şarpele cel
vechi  (Apoc.  12).  Este  posibil,  de  asemenea,  ca  leviatanul  să  fie  şi  o
metaforă  pentru  Dumnezeu  însuşi  pentru  că  în  40.10-11  scrie  astfel
„Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte. Cine Mi s-ar împotrivi în
faţă? Cui sunt dator, ca să-i plătesc? Sub cer totul este al Meu.” 

Faţă  de  acest  Dumnezeu  suntem  fără  putere,  dar  ne  bucurăm  că  în
Hristos, Dumnezeu este pentru noi „Da” şi „Amin”, în mântuirea sa (2 Cor.
1.19-20). Cu ce l-ai compara tu pe Dumnezeu, azi? Înţelegi că puterea lui nu
are egal? Eşti smerit înaintea lui?
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Studiul 15, 14 august: Iov 42, Răsplătirea şi răspunderea neprihănirii (Iov
42.4-6)

Concluzia lui Iov, în urma acestui răspuns al Domnului, este pe măsură: el
recunoaşte smerit măreţia şi puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, şi se
pocăieşte profund, Iov 42.1-2. În 42.1-6 avem un fel de rezumat al întregii
discuţii dintre Dumnezeu şi Iov,  din 38-41. Iov recunoaşte că a vorbit fără
să înţeleagă minunile lui  Dumnezeu,  iar acum  a primit  o revelaţie care
întrece tot ce a auzit şi a învăţat vreodată („acum ochiul meu te-a văzut”). 

Dumnezeu îi ceartă pe trei dintre prietenii lui Iov,  pe Elifaz, Bildad şi
Ţofar. Se pare că ei, într-adevăr, au folosit o teologie greşită şi nu i-au dat
slavă cum trebuie lui  Dumnezeu,  nici  nu au fost drepţi  faţă de Iov.  Nu
trebuie să judeci nemilos pe cel aflat în suferinţă, pentru că nu ştii  inima
lui,  toate  detaliile  vieţii. Este  groaznic,  dacă  ne  gândim  cum  se  judecă
oamenii unii pe alţii,  în numele Domnului. Exemplul celor trei prieteni ar
trebui să dea de gândit.  

Dumnezeu le porunceşte celor trei să aducă o jertfă costisitoare, prin Iov
(şapte viţei şi şapte berbeci  de fiecare),  ceea ce arată mărimea vinei lor,
dar şi mărimea bogăţiei lor (în Legea lui Moise se prevedeau şi jertfe mai
ieftine, pentru cei săraci). Aceşti oameni bogaţi aveau nevoie şi ei să înveţe
măreţia,  bunătatea,  dreptatea  şi  înţelepciunea lui  Dumnezeu.  Care  sunt
lipsurile şi capcanele în care poţi cădea şi tu, când este vorba să îl prezinţi
pe  Dumnezeu  şi  voia  lui,  şi  să  îi  sfătuieşti  pe cei  în  suferinţă?  Cum te
raportezi la ceilalţi, la Dumnezeu, când eşti în belşug şi nu suferi?

O  observaţie  importantă:  în  42.9-10, Domnul  a  primit  jertfele  şi
rugăciunile lui Iov şi l-a binecuvântat din plin numai „după ce Iov s-a rugat
pentru prietenii săi”.  Iertarea şi restaurarea nu vin  decât  dacă  ştii să fii
generos faţă de cei ce ţi-au greşit (rugăciunea Tatăl Nostru). 

Experienţa lui Iov a avut un final fericit. Domnul i-a dat înapoi averea,
familia,  prietenii. Cu alte cuvinte, binecuvântările Domnului sunt depline
şi el nu lasă să lipsească nimic din ele. Aşteaptă răsplătirea neprihănirii din
mâna Domnului, şi bucură-te de prezenţa lui întotdeauna!
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