
Rezumatul Studiului 12 - Profetul neliniştit

A Alergând fără odihnă.
 Iona locuia în Gat-hefer. El a fost un profet de succes în timpul domniei lui Ieroboam al II-lea

(2 Regi 14:25). El l-a cunoscut pe Dumnezeu şi s-a odihnit în El.
 Când Dumnezeu l-a însărcinat să ducă un mesaj la Ninive, Iona a decis să fugă în direcţia

opusă şi să caute odihnă în calea unei nave care se scufunda.
 Iona  era  familiarizat  cu  cruzimea  ninivenilor  (asirienilor),  care  făcuseră  deja  mai  multe

incursiuni pe teritoriul israelit.
 El a intrat în panică la auzirea poruncii divine. Să predici la duşmani? Vor fi violenţi cu el? Îi

va ierta Dumnezeu pe niniveni şi el ar fi privit drept un profet mincinos?
B Odihna din adâncuri.

 Salvat de la moarte de un peşte uriaş trimis de Dumnezeu, Iona poate găsi odihna pe care o
căuta. Rugăciunea lui arată sentimentele sale în acel moment (Iona 2). 
— Îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru că l-a ascultat în angoasa lui (v. 2).
— Când se aştepta să moară, Dumnezeu i-a salvat viaţa. Asta îi dă speranţa de a vedea din

nou Templul(v. 3-6).
— El este sigur că rugăciunea sa este auzită de Dumnezeu, în Templul Său ceresc (v. 7).
— Recunoaşte că singura cale sigură este să încerce să facă voia lui Dumnezeu (v. 8-9).

C Purtând odihna.
 Lui Iona i-a fost suficientă o singură zi de predicare cu privire la distrugerea viitoare pentru a

declanşa o reacţie colectivă de pocăinţă.
 Duhul Sfânt a lucrat din greu la inimile ninivenilor. Regele însuşi s-a îmbrăcat în sac şi s-a

aşezat pe cenuşă pentru a-şi arăta pocăinţa: „Cine ştie? Poate Dumnezeu Se va răzgândi, Îi
va părea rău, Îşi va opri apriga Sa mânie şi astfel nu vom pieri!”. (Iona 3: 9).

 Ninivenii au găsit odihnă în mila divină.
D Când nu găseşti odihna.

 Iona Îl cunoştea pe Dumnezeu şi a ştiut că este milostiv. Cu mult înainte de sfârşitul celor 40
de zile, îi era clar că Dumnezeu iertase Ninive (Iona 4: 2, 5). Şi acum el va arăta ca un profet
fals!

 Cu răbdare, Dumnezeu se întinde spre el pentru a-l avertiza că a fost greşit să se enerveze
(Iona 4:4). Apoi, îi dă o lecţie practică pentru a-l învăţa milă.

 Dumnezeu îi dă lui Iona un dovleac frumos pentru a-i ţine umbră, apoi îl face să se usuce
peste noapte. Acest lucru îl înfurie pe Iona până la a-şi dori moartea.

E Când găseşti odihna.
 Ninivenii  aveau  nevoie  de  cineva  care  să-i  avertizeze  asupra  faptelor  lor  greşite.  Şi

Dumnezeu a trimis un profet care AVEA NEVOIA de a-i iubi pe niniveni!
 Poate că Iona nu ştia, dar nu era pregătit să aibă un ninivean ca vecin în Rai. Avea nevoie să

înveţe să iubească aşa cum iubeşte Dumnezeu.
 Dacă tradiţia este corectă, Iona şi-a învăţat lecţia şi şi-a petrecut restul vieţii lucrând pentru

niniveni.
 În  dreptul  său,  regele  Ninivei  [Adad-nirari  III  (810-782  î.Hr.)]  a  proclamat  monoteismul.

Dragostea lui Dumnezeu triumfase atât în favoarea lui Iona cât şi în favoarea Ninivei!
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