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Răspunsuri la obiecțiile legate de vindecare 

 Întotdeauna vor fi unele contexte în Biblie pe care credincioșii le folosesc pentru a argumenta că 
noi nu putem vindeca precum Isus, sau că vindecarea nu este pentru toți, sau că nu se mai întâmplă 
în zilele de astăzi, indiferent de câte argumente biblice sunt aduse pentru a demonstra că Isus a 
vindecat pe toți cei ce au venit la El. Motivul principal pentru asta este faptul că s-au rugat pentru 
oameni bolnavi iar aceștia nu au fost vindecați. Așadar, au fost nevoiți să fabrice diverse scuze și 
explicații pentru a nu își pierde poziția sau reputația.  

 
 Orice credincios ai să întrebi de ce o persoană nu a fost vindecată, majoritatea vor menționa 

exemple precum țepușul lui Pavel, suferințele lui Iov, sau Trofim, pe care Pavel l-a lăsat bolnav 
undeva, sau chiar faptul că Isus nu a vindecat pe toți din orașul Său. Iar faptul că învățăm lucrurile 
acestea chiar în biserică, și nu în lume, e cu adevărat incredibil. 

 
 
1. Suveranitatea lui Dumnezeu 

 Obiecție – Dumnezeu este Suveran, așadar El mă va vindeca dacă vrea și când vrea. Mai mult decât 
atât, uneori Dumnezeu poate decide să dea cuiva o boală cu scopul de a-i învăța o lecție sau de a 
lucra ceva bun în viața lor. 
 

 Răspuns - În această situație, problema principală este confuzia făcută de credincioși între 
suveranitatea lui Dumnezeu și control, crezând că Dumnezeu controlează totul. Dacă El este 
suprem, atunci nimic nu se întâmplă fără aprobarea Lui. Deci asta înseamnă că El aprobă toate 
nenorocirile sau lucrurile rele care se întâmplă în lume? Nu. 
 

 Dacă o persoană crede cu adevărat că Dumnezeu e Cel care i-a dat o boală motivând că El încearcă 
să lucreze ceva bun în viața sa, atunci nu ar trebui să meargă la doctor să caute tratament sau 
medicamente. Pentru că asta denotă că se împotrivește planului lui Dumnezeu când, în fapt, ar 
trebui să lase boala să își continue cursul pentru a avea parte pe deplin de beneficiile date de 
corecția/pedeapsa lui Dumnezeu. În mod evident, nimeni nu va fi de acord cu asta pentru că este 
absurd. Dar ce este și mai absurd decât atât este să credem că Dumnezeu este inițiatorul din 
spatele acestei tragedii. 
 

 Suveranitatea este definită ca autoritate supremă și putere, autoritatea unui stat de a guverna acel 
ținut sau altul, deținând autoritate supremă și independentă asupra unei regiuni sau stat, neavând 
datoria de a justifica conduita sau guvernarea afacerilor nici unei alte entități. 
 

 Vindecarea divină nu afectează sau interferează cu suveranitatea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, 
suveranitatea Lui o determină. Noi suntem cei ce punem în aplicare suveranitatea Sa ca și 
ambasadori ai Săi pe pământ. 
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 Suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă că El poate face ce vrea, când vrea, și că oricând se poate 
răzgândi sau schimba lucrurile. Pentru că astfel El ar fi nedrept. De fapt, Dumnezeu face ceea ce 
vrea, când vrea, tocmai pentru că tot ceea ce face El este drept. Dar suveranitatea lui Dumnezeu nu 
este nestatornică sau inconsistentă. Dumnezeu nu este schimbător, nestatornic, ca și cum astăzi ar 
vrea să facă ceva iar mâine să facă altceva în schimb. 

 
 În general, oamenii nu se îndoiesc de abilitatea lui Dumnezeu de a-i vindeca. Îndoielile încep să 

apară când oamenii se gândesc la bunăvoința Lui de a-i vindeca în mod particular. 
 

Marcu 1:40–42 (BTF2015)  
40Și a venit la el un lepros, implorându-l și îngenunchind înaintea lui și spunându-i: Dacă voiești, mă poți curăți. 
41Iar lui Isus, făcându-i-se milă, și-a întins mâna și l-a atins și i-a spus: Voiesc; fii curățit. 
42Și pe când vorbea, îndată lepra s-a depărtat de la el și a fost curățit. 
 

 Leprosul nu s-a îndoit de faptul că Isus îl poate vindeca, așa cum și astăzi mulți oameni nu se 
îndoiesc de acest fapt. Probabil că auzise de miracolele Lui deja. Sau poate știa de un alt lepros care 
a fost vindecat. Totuși, el s-a întrebat: ”Dar pe mine? Da, știu că unul sau altul a fost vindecat, dar 
cum rămâne cu mine? Oare pe mine mă va vindeca?” 

 
 Cu multă compasiune, Isus și-a întins mâna spre el și l-a atins chiar înainte de a fi vindecat de lepră, 

iar acest lucru nimeni altcineva nu ar fi făcut din teama de a nu fi contaminați de boală. Prin 
această atingere simplă, Isus a demonstrat dragoste, compasiune și acceptare către lepros și l-a 
asigurat de voința Sa de a-l vindeca prin răspunsul dat: ”Voiesc, fii curățit.” 

 
 Mulți oameni cred că Dumnezeu vindecă pe cineva doar atunci când voiește; și dacă nu voiește, 

atunci nu o face. Ei se gândesc: ”Oricând Dumnezeu alege sau decide, atunci El mă va vindeca.”, 
însă nu este adevărat. În Vechiul Testament era adevărat, dar în Noul Legământ acest principiu nu 
se mai aplică în prezent. 
 
Exemplu: Să spunem că sunt student la facultate și tatăl meu îmi spune: ”Am să îți trimit bani odată 
pe lună”. Îi mulțumesc și mă duc la cursuri. Pe tot parcursul semestrului, el îmi trimite banii lunar și 
nu duc lipsă de nimic. În acest fel au mers lucrurile în tot semestrul. Când am început cel de-al 
doilea semestru, tatăl meu mi-a spus: ”Știind acum care sunt nevoile tale pe parcusul unui 
semestru, am deschis un cont bancar lângă școală cu suma de care ai nevoie pentru a trece prin 
semestrul al doilea, bani pe care îi poți accesa oridecâte ori ai nevoie.” De data această, nu mai este 
valabil faptul că el trimitea banii lunar. A fost doar pentru primul semestru, acum lucrurile stau 
diferit. Acum a fost implementat un sistem mult mai benefic. Orice nevoie am pentru acest al 
doilea semestru a fost deja plătit și depozitat în contul meu bancar. Observați diferența? Exact în 
același fel face și Dumnezeu cu noi astăzi. 
 

 În Vechiul Testament El spune: 
 
Exodul 33:19 (BTF2015)  
19Iar el a spus: Voi face ca toată bunătatea mea să treacă pe dinaintea ta și voi vesti numele DOMNULUI înaintea ta; și voi 
avea har fața de cine voi avea har și voi arăta milă cui voi arăta milă. 
 

 Dar, mai apoi, îi spune lui Avraam: 
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Geneza 12:2–3 (BTF2015)  
2Și voi face din tine o mare națiune și te voi binecuvânta și voi face numele tău mare și vei fi o binecuvântare; 
3Și voi binecuvânta pe cel ce te binecuvântează și voi blestema pe cel ce te blestemă și în tine toate familiile pământului vor 
fi binecuvântate.  
 

 Biblia ne spune că Isus este parte din sămânța lui Avraam, cel căruia i s-au făcut toate promisiunile. 
Astfel, dacă aparții lui Cristos, comform promisiunilor, și tu faci parte din sămânța și moștenirea lui 
Avraam (Galateni 3:16, 29). Așadar, acum că Isus a venit, noi suntem ”cei binecuvântați”. 
Dumnezeu ne-a dat nouă toate binecuvântările în El. Nu are alte binecuvântări pe care să le țină 
departe de noi sau să spună ”Ți le dau atunci când aleg Eu să ți le dau”. NU! El a făcut toate 
binecuvântările accesibile pentru noi în Cristos Isus (Efeseni 1:3-7). 

 
 
2. Teologia ”Deja, dar nu încă” 

 Obiecție - Conform conceptului teologic ”deja, dar nu încă”, Împărăția este ”deja” aici, într-un sens, 
iar credincioșii sunt în Împărăție, dar totodată Împărăția ”nu este încă” aici, într-un alt sens, nu este 
manifestată în toată gloria sa. Ci va fi manifestată întru totul pe pământul nou și cerul nou. Din 
acest motiv nu putem avea așteptări să vedem vindecare manifestată pe pământ deloc sau doar 
uneori. Am fost vindecați prin promisiunea venită din sacrificul lui Isus, dar nu vom umbla în 
vindecare decât după a doua venire a lui Isus. Însă atât timp cât suntem pe acest pământ, 
Dumnezeu este Cel care decide când și dacă putem fi vindecați sau nu.  
 

 Răspuns - Paradigma ”deja, dar nu încă” a fost dezvoltată la Universitatea Princeton de către 
teologul Gerhardus Vos la începutul secolului 20. În anul 1950, George Eldon Ladd, profesor la 
Seminarului Teologic Fuller, a argumentat că Împărăția este descrisă în Scriptură ca un tărâm în 
care intrăm atât în prezent, cât și în viitor. Ladd a concluzionat că Împărăția lui Dumnezeu este atât 
prezentă, cât și viitoare.  

 
 Acest lucru este adevărat, însă interpretarea dată a ceea ce prezentul și viitorul sunt, prin natura 

Împărăției, este greșită. Această teologie ne spune că, în mare parte, prezentul în Împărăție este 
bazat pe promisiuni lipsite de o manifestare consistentă, tangibilă sau continuă în lumea materială, 
în timp ce viitorul în Împărăție este o manifestare vizibilă a Împărăției în toată splendoarea ei, 
împreună cu manifestările continue și tangibile din lumea materială. Ceea ce încerc să explic aici 
este faptul că prezentul în Împărăție este învizibil, însă are putere și repercursiuni tangibile și 
continue aici, acum. Insă în viitor, Împărăția devine și vizibilă.   

 
 Am să fac toate eforturile să explic și să răspund, pas cu pas, acestei obiecții prin a analiza toate 

aceste așa-numite ”argumente/suport biblic” pentru această paradigmă.  
 
Evrei 2:8–9 (BTF2015)  
8 Toate le-ai supus sub picioarele lui. Căci prin faptul că el a supus toate sub el, nu i-a lăsat nimic nesupus. Dar acum, încă nu 
vedem toate cele supuse lui. 
9Dar vedem pe Isus, care a fost făcut puțin mai prejos decât îngerii, pentru suferirea morții, încoronat cu glorie și onoare, ca 
prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru fiecare om. 
 

 Credincioșii adepți ai acestei teorii susțin că ”ACUM” îl văd pe Isus încununat cu glorie și onoare, 
dar nu ”ÎNCĂ” pot vedea toate cele supuse Lui precum unui rege deja încoronat. Ci vor vedea toate 
aceste lucruri supuse Lui după a doua venire a lui Isus. 
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 Problema mea cu această interpretare este următoarea: de ce trebuie să presupunem că toate 

acele lucruri vor fi supuse Lui după a doua Sa venire? De ce nu ar fi supuse nouă, credincioșilor în 
Cristos, acum cât suntem pe pământ, după cum găsim scris în Romani 5:17 că cei ce primesc viața 
din belșug (aici, pe pământ) vor domni în viață în același fel cum moartea a domnit pe pământ până 
când Isus a venit? Ce ar trebui noi să facem până atunci, ca și credincioși? Să fim călcați de boală și 
întuneric? Pe de o parte, faptul că toate lucrurile ne vor deveni supuse pe deplin, în mod vizibil, 
după a doua venire a lui Isus are sens. Dar cu ce ne va mai fi de folos atunci evanghelia, când nu mai 
suntem în prezența dușmanilor noștri? 
 

1 Ioan 3:2 (BTF2015)  
2Preaiubiților, acum suntem fiii lui Dumnezeu și nu s-a arătat încă ce vom fi, dar știm că atunci când el se va arăta, vom fi 
asemenea lui, fiindcă îl vom vedea așa cum este. 
 

 Conform aceleași teorii, în acest verset, vedem din nou un ”acum” (suntem fiii lui Dumnezeu), și un 
”nu încă” (pentru statutul nostru viitor). Suntem fii de Dumnezeu, însă trebuie să așteptăm să 
vedem ce presupune acest statut.  

 
 Sunt de acord cu faptul că vom deveni ca și El, fizic, la a doua venire a Sa. Dar asta nu înseamnă că 

între timp noi nu putem face nimic, sau că evanghelia nu ne-a dat nimic pentru noi, cât suntem aici 
pe pământ. După a doua venire, Isus va deveni vizibil, trupurile noastre vor fi glorificate, și toți vor 
știi cine sunt fiii lui Dumnezeu. Dar până atunci, avem o slujbă aici, ca și fii de Dumnezeu.  
 

Romani 8:30 (BTF2015)  
30Mai mult, pe cei care i-a predestinat, pe aceia i-a și chemat; și pe cei pe care i-a chemat, i-a și declarat drepți; și pe cei pe 
care i-a declarat drepți, i-a și glorificat. 
 

 Această teorie ”deja, dar nu încă” ne spune că, de cele mai multe ori, nu ne simțim glorificați 
pentru că realitatea spirituală prezentă nu se potrivește încă cu realitatea fizică viitoare.  

 
 În versetul de mai sus, predestinarea și justificarea sunt lucruri spirituale. Dacă noi credem că acest 

verset vorbește despre glorificare ca fiind fizică, atunci da, nu ne vom vedea trupurile fiind vizibil 
glorificate și nu ne vom simți glorificați. Însă aici, acest verset vorbește despre o glorie spirituală pe 
care Dumnezeu a restaurat-o noii creații la salvarea ei.  

 
1 Corinteni 2:6–13 (BTF2015)  
6Oricum, vorbim înțelepciune printre cei desăvârșiți; totuși nu înțelepciunea acestei lumi, nici a prinților acestei lumi care 
ajung la nimicire, 
7Ci vorbim înțelepciunea lui Dumnezeu într-un mister, chiar acea înțelepciune ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o înainte 
de lume pentru gloria noastră; 
8Înțelepciune pe care nu a cunoscut-o niciunul dintre prinții acestei lumi; căci, dacă ar fi cunoscut-o, nu ar fi crucificat pe 
Domnul gloriei. 
9Dar așa cum este scris: Ochiul nu a văzut nici urechea nu a auzit, și nici la inima omului nu au urcat cele pregătite de 
Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. 
10Dar Dumnezeu ni le-a revelat prin Duhul său; fiindcă Duhul cercetează toate, chiar adâncimile lui Dumnezeu. 
11Fiindcă cine dintre oameni știe lucrurile omului, decât duhul omului, care este în el? Chiar așa, lucrurile lui Dumnezeu nimeni 
nu le știe decât Duhul lui Dumnezeu. 
12Și noi nu am primit duhul lumii, ci duhul care este din Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile care ne-au fost dăruite de 
Dumnezeu. 
13Acele lucruri pe care le și vorbim, nu în cuvintele pe care le învață înțelepciunea omenească, ci în cele pe care le învață 
Duhul Sfânt, comparând lucrurile spirituale cu cei spirituali. 
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 Înțelepciunea lui Dumnezeu a fost predestinată pentru GLORIA NOASTRĂ aici, pe pământ (v. 7). 
 Domnul este Domnul gloriei (v. 8). 
 Ce este această glorie? Versetul 9 ne spune că această glorie constă în acele lucrurile pe care ochiul 

nu le-a văzut, iar urechea nu le-a auzit.  
 Ce sunt aceste lucruri? Sunt lucruri care ne sunt descoperite nouă, lucruri date de Dumnezeu nouă 

fără preț, lucruri ce țin de duh, ce omul natural nu le poate înțelege sau cuprinde. Deci, aceste 
lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dat fără vreun preț sunt gloria noastră. 

 
Ioan 17:22 (BTF2015)  
22Și eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o, pentru ca ei să fie una, precum noi suntem una, 
 

 Isus ne-a dat nouă aceași glorie pe care El a avut-o și a manifestat-o pe pământ.  
 
2 Corinteni 3:18 (BTF2015)  
18Dar noi toți, cu fața descoperită, privind ca într-o oglindă gloria Domnului, suntem schimbați în același chip din glorie în 
glorie, chiar prin Duhul Domnului. 
 

 Am fost pe deplin glorificați în duhul nostru la momentul salvării, și purtăm gloria Tatălui nostru. 
Dar această glorie este manifestată pe pământ progresiv, în diferite stagii, în corelație cu 
înțelegerea noastră proprie și cu reînoirea minții noastre.  

 
Efeseni 2:6 (BTF2015)  
6Și ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună în locurile cerești în Cristos Isus, 
 

 Conceptul ”deja, dar nu încă” ne spune că ceea ce ne înconjoară acum nu arată precum ”tărâmul 
spiritual”, însă Biblia ne spune că stăm împreună cu Cristos în locurile cerești. 

 
 Tărâmul locurilor cerești este întregul tărâm invizibil ce ne înconjoară. Iar asta include pământul, 

primul, al doilea și al treilea cer, pentru că în locurile cerești se află forțele întunericului, omenirea, 
și însuși Cristos. Deși locurile cerești nu sunt vizibile fizic, asta nu schimbă faptul că lumea fizică este 
guvernată de locurile cerești. 

 
 Conceptul ”deja, dar nu încă” susține că Biblia nu vorbește niciodată despre ”înaintarea 

Împărăției”, ci doar despre venirea Împărăției.  
 

Luca 11:2 (BTF2015)  
2Și le-a spus: Când vă rugați, spuneți: Tatăl nostru care ești în cer, Sfințit fie numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, 
precum în cer și pe pământ. 
 

 Însă rugăciunea lui Isus de mai sus a fost înainte de moartea și învierea Sa. Da, Împărăția lui 
Dumnezeu va deveni vizibilă și manifestată în viitor, însă Împărăția a coborât pe pământ în mod 
invizibil și plin de putere. Legile și efectele sale sunt în funcțiune completă.  

 
Luca 10:9 (BTF2015)  
9Și vindecați pe bolnavii din ea și spuneți-le: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. 
 
Luca 11:20 (BTF2015)  
20Dar dacă cu degetul lui Dumnezeu scot eu draci, fără îndoială, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. 
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 Teoria ”deja, dar nu încă” susține, de asemenea, că Împărăția nu este momentan ”parte din această 

lume” conform versetului din Ioan 18:36 și, pentru că în parabolele lui Isus legate de asta, Împărăția 
lucrează încet spre o împlinire finală și nu ”pătrunde” sporadic pentru a ne aduce comfort în 
această lume.  

 
Ioan 18:36 (BTF2015)  
36Isus a răspuns: Împărăția mea nu este din această lume; dacă împărăția mea ar fi din această lume, atunci servitorii mei ar 
lupta ca nu cumva să fiu predat iudeilor; dar acum împărăția mea nu este de aici. 
 

 Ceea ce a vrut Isus să spună aici este că Împărăția Sa nu este precum sunt împărățiile fizice ale 
acestei lumi și că nu funcționează în fel pământesc. Natura Împărăției Lui nu este pământească, 
este spirituală. Dar asta nu înseamnă că Împărăția Lui nu este în această lume, sau că nu este reală. 

 
 Pe lângă aceste răspunsuri aduse mai sus, mai am câteva argumente adiționale de menționat: 

 
o Se pare că acest concept ”deja, dar nu încă”, partea ”nu încă” anulează complet partea 

”deja” cât suntem pe pământ. Nu ne aduce nici un beneficiu. Cât suntem pe pământ, 
suntem mai mult sclavi decât fii. 

 
o Esența acestei paradigme este focusată în cea mai mare parte doar pe lucruri vizbile, dar nu 

spirituale. Dacă văd cu ochii vindecări întâmplându-se, atunci Împărăția este prezentă. Dacă 
nu le văd, atunci Împărăția nu este încă aici.  

 
o Acest concept anulează cuvântul și promisiunile lui Dumnezeu făcute nouă. Dacă Împărăția 

Sa nu este încă aici, atunci cum pot avea credință în Dumnezeu? Care este atunci bătălia 
credinței? Doar ca să îmi păstrez credința în Dumnezeu până la final, în timp ce las diavolul 
să calce peste mine? 

 
o De asemenea, acest concept transferă responsailitatea și toată vina asupra lui Dumnezeu. 

Dacă nu se întâmplă vindecări, atunci suveranitatea lui Dumnezeu este motivul, sau 
Împărăția nu a coborât încă. Și eu sunt, astfel, absolvit de orice responsabilitate. Nu este loc 
de gândit că poate nu am suficientă cunoștință sau întelegere asupra felului în care lucrurile 
trebuie să funcționeze, sau poate că nu am suficientă credință, sau poate chiar nu am 
insistat sau perseverat suficient de mult. Nu exită nici o luptă a credinței din partea noastră.  

 
o Împărăția lui Dumnezeu pe pământ în era bisericii poate fi comparat cu fenomenul zborului 

sau al curentului electric. Înainte de a fi descoperit, curentul electric era în funcțiune 
completă pe pământ încă de la creație. Deja exista, dar nu fusese încă descoperit sau 
manifestat. Odată descoperit, deși invizibil, a impactat lumea noastră fizică, în mod vizbil și 
material într-un mod extraordinar. În același fel vedem și cu descoperirea capacității de a 
zbura. Legile și principiile zborului existau deja încă de la creația lumii. Dar nu au fost încă 
manifestate până când cineva le-a descoperit și astfel ne-au impactat lumea în mod grozav.  
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