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Raspunsuri la obiecțiile legate de vindecare 

3. Cum ramane cu suferintele lui Iov? 

 Obiectia – Dumnezeu a permis uneori (si chiar a trimis) boala în viata lui Iov cu scopul de a-l testa. 
 

 Raspunsul – Iov nu traia in Noul Legamant, el nu era o faptura noua. 
 

 Sa incepem cu lucrul cel mai important intai: cel care l-a atacat pe Iov a fost Satan si nu Dumnezeu. 
 

 In al doilea rand, Iov a avut de suferit doar cateva luni (unii spun in jur de 9 luni, dar Biblia nu 
mentionează exact), dar la sfarsitul acelei perioade, Iov a fost vindecat si Dumnezeu l-a 
binecuvantat mult mai mult decat inainte. Dumnezeu i-a dublat averile. Dumnezeu i-a dat alti 10 
copii in locul celor 10 pe care i-a pierdut și i-a dublat averea: 
 

Iov 42:10–16 (BTF2015)  
10Și DOMNUL a înlăturat captivitatea lui Iov când s-a rugat pentru prietenii săi; și DOMNUL i-a dat lui Iov de două ori mai 
mult decât a avut înainte. 
11Atunci au venit acolo la el toți frații lui și toate surorile lui și toți cei ce erau dintre cunoscuții lui mai înainte și au mâncat 
pâine cu el în casa lui; și l-au deplâns și l-au mângâiat pentru tot răul pe care DOMNUL îl adusese peste el; fiecare de 
asemenea i-a dat o monedă și fiecare un cercel de aur. 
12Astfel că DOMNUL a binecuvântat ultima parte a vieții lui Iov, mai mult decât începutul ei, pentru că a avut paisprezece mii 
de oi și șase mii de cămile și o mie de perechi de boi de jug și o mie de măgărițe. 
13El de asemenea a avut șapte fii și trei fiice. 
14Și a pus primei, numele Iemima; și celei de a doua, numele Cheția; și celei de a treia, numele Cherenhapuc. 
15Și în toată țara nu se găseau femei așa frumoase ca fiicele lui Iov; și tatăl lor le-a dat moștenire printre frații lor. 
16După aceasta Iov a trăit o sută și patruzeci de ani și a văzut pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, până la a patra generație. 
 

 Dacă deci te identifici cu Iov, ar trebui să fii vindecat si tu în cele din urmă si sa primesti, ca si el, 
totul la dublu, fie ca este vorba despre bogație, viata, sau despre fii si fiice. 
 

 In al treilea rand, se pare ca Iov nu a fost evreu si a locuit undeva la sud-estul Israelului intre 2000-
1000 I.Hr., dupa potopul lui Noe si cu mult înaintea lui Moise și a poruncilor. Cea mai buna 
aproximație il plaseaza in intervalul de timp in care fiii lui Iacov se aflau în Egipt, dar Iov nu facea 
parte din poporul Israel. Nu a avut nicio legatură cu Avraam. Aceasta inseamnă ca Iov nu a avut nici 
un legamant cu Dumnezeu ca Avraam, el nu a avut Legea si poruncile si nu a avut nici o promisiune 
de la Dumnezeu pe care să-si bazeze credinta. El chiar spune în Iov 9:33 că nu exista nici un 
mijlocitor intre el si Dumnezeu, asa cum il avem noi astazi pe Isus: 
 

 
Iov 9:32–35 (BTF2015) 
32Pentru că nu este om cum sunt eu, ca să îi răspund și să venim împreună la judecată. 
33Între noi nu este arbitru, să își pună mâna peste amândoi. 
34Să își ia toiagul de la mine și să nu mă îngrozească spaima lui; 
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35 Atunci aș vorbi și nu m-aș teme de el; dar nu este așa cu mine. 
 

 Insă, noua creatie are un Mijlocitor, pe Isus Cristos, si are si promisiunile lui Dumnezeu cu privire la 
vindecare: 

 
1 Timotei 2:5–6 (BTF2015)  
5Fiindcă este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Cristos Isus, 
6Care s-a dat pe sine însuși răscumpărare pentru toți, ca să fie mărturisit la timpul cuvenit. 
 

 Cine se identifica cu Iov și cu suferintele lui, se plasează de fapt pe el insusi sau ea insasi in afara 
Legii lui Moise si in afara Noului Legamant in Cristos. Mai mult decât atat, atunci cand crestinii se 
identifica cu Iov si spun ca Dumnezeu permite boala in viata lor, aceasta este de fapt o ofensa 
adusa jertfei lui Cristos, deoarece aceasta a platit pentru vindecare. Chiar si in cazul lui Iov, care nu 
avea nici o promisiune si nici un drept inaintea lui Dumnezeu, si care nu avea nici un mijlocitor, 
Dumnezeu a avut mila de el, l-a vindecat și l-a binecuvantat de două ori mai mult decat a avut 
inainte. Acesta este Dumnezeul pe care il avem, un Dumnezeu al dragostei si al indurarii, care este 
intotdeauna doritor si capabil sa-si vindece poporul. 

 
Iov 1:21 (BTF2015)  
21Și a spus: Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce acolo: DOMNUL a dat și DOMNUL a luat; 
binecuvântat fie numele DOMNULUI. 
 

 Avem chiar si un cantec celebru care cantă versetul de mai sus: „Binecuvantat sa fie Numele 
Domnului”. Nu, acel verset nu este adevarat in era noii creatii, și nici nu este adevarat despre 
Dumnezeu in general. Aceasta a fost revelatia si intelegerea limitata a lui Iov. Iov nu stia nici despre 
existenta lui Satan, de aceea a crezut că Domnul i-a luat copiii si averile. Dumnezeu nu da decat 
lucruri bune; el niciodata nu ia nimic. Daca ceva sau cineva ne este luat, este fie pentru ca ii 
permitem lui Satan sa ni-l ia in mod implicit (prin a nu face nimic si a fi pasivi), fie pentru că le-am 
pierdut prin propria noastră lipsa de intelegere si cunoastere. Diavolul este cel care ia, fura, omoara 
si distruge. Dumnezeu da doar daruri bune oamenilor. 

 
Iacov 1:17 (BTF2015)  
17Fiecare dar bun și fiecare dar desăvârșit este de sus, coborând de la Tatăl luminilor, la care nu este schimbare, nici umbră de 
întoarcere. 
 
4. Isus in orasul Sau natal 

 Obiectia – Din cauza necredinței lor, nici măcar Isus nu i-a putut vindeca pe TOȚI oamenii din orașul 
Său natal. 
 

 Raspunsul –In Evanghelii, există 2 referinte diferite referitoare la aceeași situație, dar una dintre ele 
este mai completa decât cealalta si oamenii se raporteaza mai mult la aceasta, lasand-o la o parte 
pe cealalta. Iata care sunt referintele: Matei 13: 53-58 și Marcu 6: 1-6. 

 
Matei 13:53–58 (BTF2015)  
53Și s-a întâmplat că după ce a terminat Isus parabolele acestea, a plecat de acolo. 
54Și după ce a venit în patria sa, îi învăța în sinagoga lor, într-atât că ei erau înmărmuriți și spuneau: De unde are acest om 
această înțelepciune și faptele puternice? 
55Nu este acesta fiul tâmplarului? Nu este mama lui numită Maria; și frații lui, Iacov și Iose și Simon și Iuda? 
56Și nu sunt toate surorile lui cu noi? Atunci de unde are acest om toate acestea? 
57Și s-au poticnit de el. Dar Isus le-a spus: Un profet nu este disprețuit decât în patria sa și în casa lui. 
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58Și nu a făcut multe fapte puternice acolo din cauza necredinței lor. 
 
Marcu 6:1–6 (BTF2015)  
1Și a plecat de acolo și a venit în patria sa; și discipolii săi îl urmează. 
2Și când a venit sabatul, a început să îi învețe în sinagogă; și mulți, auzindu-l, erau înmărmuriți, spunând: De unde are el 
acestea? Și ce înțelepciune îi este dată, încât și fapte puternice ca acestea sunt făcute prin mâinile lui? 
3Nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici cu noi? 
Și se poticneau de el. 
4Dar Isus le-a spus: Un profet nu este fără onoare decât în patria sa și printre rudele sale și în casa lui. 
5Și nu a putut face acolo nicio lucrare puternică, decât că și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. 
6Și s-a minunat de necredința lor. Și străbătea satele din jur, învățându-i. 
 

 Matei 13:58 - nu spune că Isus nu a făcut NICI O lucrare puternica acolo, ci spune că Isus nu a făcut 
MULTE fapte puternice. 
 

 Marcu 6: 5 - spune că Isus si-a pus mâinile peste toti cei bolnavi si ca acestia au fost vindecați. El nu 
a esuat punandu-Si mainile peste o persoana care nu s-a vindecat. 
 

 Ambele relatări mentioneaza clar că tot orașul, în general, gasea o pricina de poticnire in El (Mat. 
13:57 și Marcu 6: 3). Cand oamenii se simt jigniti de un lucru pe care il faci, cu siguranta nu o stea la 
rand asteptand sa iti pui mainile peste ei. Ei vor pastra probabil distanța, vor vorbi despre tine de 
departe și nu vor vrea sa aiba nimic de-a face cu tine tocmai pentru că se simt jigniți. La fel, in acest 
context, au existat câțiva oameni bolnavi peste care Isus și-a pus mâinile, si ei au fost vindecati. 
Fiecare persoană pe care Isus si-a pus mâna a fost vindecata. Dar din moment ce Nazaret era in 
sine un oraș mic, e posibil sa nu fii fost vorba de sute sau chiar de mii de oameni. 

 
5. Ucenicii au avut un esec 

 Obiectia: In Biblie exista o relatare potrivit careia ucenicii nu au putut vindeca pe cineva, in 
concluzie, nu toți se vindecă. 
 

 Raspunsul: Există 2 relatări în Evanghelie privitoare la aceeași situație, ce mentioneaza ca discipolii 
nu au putut alunga un demon. Apoi, acestia au venit și l-au întrebat care a fost cauza: Matei 17: 14-
21 și Marcu 9: 14-29. 

 
Matei 17:14–21 (BTF2015)  
14Și când au venit la mulțime, a venit la el un om, îngenunchind înaintea lui și spunând: 
15Doamne, ai milă de fiul meu, fiindcă este lunatic și chinuit îngrozitor; fiindcă deseori cade în foc și deseori în apă. 
16Și l-am adus la discipolii tăi și nu au putut să îl vindece. 
17Atunci Isus a răspuns și a zis: O, generație fără credință și perversă, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Aduceți-
l aici la mine. 
18Și Isus l-a mustrat și dracul a ieșit din el; și copilul a fost vindecat chiar din ora aceea. 
19Atunci discipolii au venit la Isus, la o parte și au zis: Noi de ce nu l-am putut scoate afară? 
20Și Isus le-a spus: Din cauza necredinței voastre; fiindcă adevărat vă spun: Dacă aveți credință cât un grăunte de muștar, îi 
veți spune acestui munte: Mută-te de aici acolo; și se va muta; și nimic nu vă va fi imposibil. 
21Dar acest fel de draci nu iese decât prin rugăciune și postire. 
 
Marcu 9:14–29 (BTF2015)  
14Și când a venit la discipoli, a văzut o mulțime mare împrejurul lor și pe scribi întrebându-se cu ei. 
15Și îndată toți oamenii, când l-au văzut, au fost foarte uimiți, și alergând la el, îl salutau. 
16Și i-a întrebat pe scribi: Ce vă întrebați cu ei? 
17Și unul din mulțime a răspuns și a zis: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut; 
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18Și oriunde îl apucă, îl scutură puternic și face spume și își scrâșnește dinții și rămâne vlăguit; și am vorbit cu discipolii tăi ca 
să îl scoată; și ei nu au fost în stare. 
19El i-a răspuns și a zis: O, generație fără credință, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? Aduceți-l la mine. 
20Și l-au adus la el. Și când l-a văzut, îndată duhul l-a scuturat puternic și el a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume. 
21Și l-a întrebat pe tatăl lui: De cât timp i se întâmplă aceasta? Iar el a spus: Din copilărie. 
22Și deseori îl aruncă în foc și în ape, ca să îl nimicească; dar dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută-ne. 
23Iar Isus i-a spus: Dacă poți crede, toate lucrurile sunt posibile celui ce crede. 
24Și îndată tatăl copilului a strigat și a spus cu lacrimi: Cred, Doamne; ajută a mea necredință. 
25Când Isus a văzut că mulțimea se aduna alergând, a mustrat duhul necurat, spunându-i: Duhule mut și surd, eu îți 
poruncesc, ieși din el și nu mai intra în el. 
26Și duhul a strigat și l-a scuturat puternic și a ieșit din el; și era ca unul mort; încât mulți au spus: Este mort. 
27Dar Isus, luându-l de mână, l-a ridicat; iar el s-a sculat. 
28Și după ce el a intrat în casă, discipolii săi l-au întrebat deoparte: Noi de ce nu l-am putut scoate afară? 
29Iar el le-a spus: Acest fel nu poate ieși afară prin nimic, decât prin rugăciune și postire. 
 

 Observați că în ambele relatari, Biblia mentioneaza ca acest esec nu trebuia să se întâmple. Isus se 
aștepta ca ucenicii să-l poată vindeca pe băiat si i-a mustrat aspru pentru necredința lor. Apoi, Isus 
l-a vindecat pe băiat arătând că este voia Lui ca acesta să fie vindecat. 
 

 Isus nu facea referire la demon când a spus că acest soi nu poate ieși decât prin rugăciune și post, ci 
la necredința lor. 

 
 
6. Infirmitatea fizică a lui Pavel în Galatia 

 Obiectia – Conform Galateni 4: 12-15, Pavel ar fi suferit de o boală a ochilor sau/si de alte boli, iar 
Dumnezeu nu vroia sa il vindece.  
 

 Raspunsul – Să ne uitam la text: 
 
Galateni 4:12–15 (BTF2015)  
12Fraților, vă implor, fiți ca mine, pentru că eu sunt ca voi; nu m-ați nedreptățit cu nimic. 
13Dar știți cum prin neputința cărnii v-am predicat evanghelia la început. 
14Și nu ați disprețuit, nici nu ați respins ispita mea care era în carnea mea, ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe 
Cristos Isus. 
15Unde este, așadar, binecuvântarea despre care ați vorbit? Fiindcă vă aduc mărturie, că, dacă ar fi fost posibil, v-ați fi scos 
propriii ochi și mi i-ați fi dat. 
 

 În primul rând, cuvântul grecesc folosit pentru infirmitatea fizică este astheneia, care literal 
înseamnă „fără putere, slab”. Acesta este primul indiciu care ne confirma ca această infirmitate ar 
putea altceva, nu neapărat o boală. 
 

 În al doilea rând, expresia de la v. 15 „v-ati fi scos si ochii și mi i-ati fi dat”, pe care mulți 
comentatori o folosesc pentru a demonstra că Pavel avea o boală a ochilor, se traduce de fapt in alt 
mod pe vremea lui Pavel, asa cum o putem intelege si in zilele noastre. Sensul este ca iubesti atat 
de mult o persoană încât esti gata sa renunti pana si la cea mai pretioasa posesie a ta, de dragul ei 
– ochii tai. Cu alte cuvinte, galatenii îl iubeau pe Pavel ca ochii din cap. 
 

 
Fapte 14:19–22 (BTF2015)  
19Dar au venit iudei din Antiohia și Iconia, care au convins mulțimile; și, împroșcându-l cu pietre pe Pavel, l-au târât afară din 
cetate, presupunând că a murit. 



 
2020 Eduard Serediuc Ministries                                                                                                                                                                                                           5 | P a g e  
Site internet: http://eserediuc.com 

20Totuși, pe când discipolii stăteau împrejurul lui, s-a sculat și a intrat în cetate; și a doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. 
21Și după ce au predicat evanghelia acelei cetăți și au învățat pe mulți, s-au întors din nou la Listra și Iconia și Antiohia, 
22Întărind sufletele discipolilor, îndemnându-i să rămână neclintiți în credință și spunând că prin multe necazuri trebuie noi să 
intrăm în împărăția lui Dumnezeu. 
 

 În al treilea rând, se pare că după ce a predicat vestea bună în Lystra, Pavel ar fi fost ucis cu pietre și 
lăsat mort la pamant. Expresia „presupunand ca a murit” se refera la faptul că cei ce aruncau cu 
pietre in Pavel, nu s-au oprit din a face acest lucru până in momentul in care l-au crezut mort. 
Totuși, după aceea, s-a adunat în jurul lui un grup de credincioși, iar Pavel s-a ridicat. După acest 
atac sever, a doua zi, Pavel a mers câțiva kilometri pe jos până la Derbe.  
 

 Lovirea cu pietre s-a produs în timpul primei călătorii misionare a lui Pavel. Atât Derbe, cât și Lystra 
se află în Galatia. Așadar, când Pavel a ÎNVĂȚAT întâi pe galateni vestea bună el tocmai fusese, 
literalmente ucis cu pietre. Aceasta bataie cu pietre în cap până la ucidere, ar fi putut produce o 
rana ochilor, descrisa in context ca fiind o „infirmitate a cărnii” sau „o afecțiune corporală”. 
 

 Nu contest faptul că, atunci când a venit la Galateni, Pavel era slab și avea nevoie de ingrijiri. Sursa 
acestei slăbiciuni a venit însă din persecuție, si nu din boală. Deci nu, acest verset din Galateni nu 
este o dovadă că Pavel ar fi avut o boală a ochilor sau ca a fost permanent bolnav. 
 

7. Epafrodit a fost bolnav 

Filipeni 2:25–30 (BTF2015)  
25Totuși am socotit necesar să-l trimit la voi pe Epafrodit, fratele meu și conlucrător și co-luptător, dar trimisul vostru și cel ce 
a servit nevoilor mele. 
26Fiindcă tânjea după voi toți și a fost foarte mâhnit pentru că ați auzit că a fost bolnav. 
27Căci, într-adevăr, a fost bolnav, aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el; și nu numai de el, ci și de mine, ca nu 
cumva să am întristare peste întristare. 
28De aceea l-am trimis cu mai multă grijă, ca, atunci când îl vedeți din nou, să vă bucurați și să fiu eu mai puțin întristat. 
29Primiți-l așadar în Domnul, cu toată veselia, și țineți în onoare pe astfel de oameni. 
30Pentru că din cauza lucrării lui Cristos a fost el aproape de moarte, neținând la viața lui, ca să suplinească lipsa serviciului 
vostru către mine. 
 

 Termenii din limba greaca pentru boală și boli, regasiti oriunde altundeva în Noul Testament, sunt 
de obicei malakia, nosos, kakos sau arrostos. Cu toate acestea, termenul folosit aici pentru bolnav 
este astheneo, care înseamnă „slab”. 
 

 Asa cum dezvaluie intreg contextul, prin fraze precum „bolnav aproape de moarte” sau „pentru 
lucrarea lui Hristos, el s-a apropiat de moarte”, se pare că Epafrodit (ca si Trofim) era slab și epuizat 
fizic, fie din călătoriile cu Pavel sau din cauza persecuțiilor și a bătăilor. Aceasta ar exclude total 
boala fizică venită de la diavol. 
 

 Chiar dacă Epafrodit a fost bolnav la un moment dat, totusi pasajul de mai sus arată că a fost 
vindecat. 
 
 

8. Boala lui Trofim 

 Obiectia – Dumnezeu nu vindecă pe toată lumea. Nici Pavel nu a putut vindeca pe toată lumea, ci l-
a lăsat bolnav pe Trofim in Milet (conform 2 Timotei 4:20). 
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 Raspunsul – Să vedem exact ce spune pasajul respectiv: 

 
2 Timotei 4:20 (BTF2015)  
20Erast a rămas în Corint, dar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. 
 

 Din nou, termenul grec folosit pentru bolnavi este astheneo, care înseamnă „slab, sau slăbiciune” și 
nu boală. Mai mult ca sigur, această idee de boală este mai degraba legata de epuizarea fizică din 
călătoriile pe care Trofim le-a făcut, pentru ca era slăbit în trupul lui. Insa, Pavel nu ofera nici cel 
mai mic indiciu privitor la MOTIVUL PENTRU CARE Trofim s-a îmbolnăvit sau a rămas bolnav. 
 

 Pavel nu i-a atribuit lui Trofim nici o vină de genul: „probabil nu are suficientă credință” sau „are 
probabil păcat în viața lui” sau „probabil a avut un esec intr-un domeniu”. 
 

 Pavel nu a simțit nevoia să apere doctrina vindecării sau propria lui slujire si el nu a spus că „nu a 
reușit” să-l vindece pe Trofim. Mai mult decat atat, Pavel nu a încercat deloc sa transforme acest 
lucru într-o problemă teologică sau filosofică. El a mentionat pur și simplu boala lui Trofim, așa cum 
exista ea la momentul acela. In mod similar, au ramas multi oameni nemantuiti prin locurile prin 
care a trecut Pavel, asta nu înseamnă că a fost voia lui Dumnezeu să ramana nemântuiți. 
 

 Să spunem că a fost adevărat și Trofim chiar s-a îmbolnăvit de ceva când a plecat Pavel. Neagă asta 
doctrina Bibliei despre vindecare? Schimbă lucrurile cu ceva? Schimba experiența unei personae 
părerea noastra cu privire la această doctrină? Sau spunem noi: Ok, acea persoană nu a putut 
experimenta deplinătatea binecuvântării lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că doctrina 
noastră se schimba. Ea este clară peste tot în Biblie: Dumnezeu dorește ca oamenii să fie vindecați. 
Experiența unei persoane nu ar trebui să schimbe voința lui Dumnezeu. 
 

 Chiar și ucenicii au avut un eșec în timp ce Isus era pe pământ. Dar cand a venit Isus, El l-a vindecat 
pe acel băiat. Insa, chiar daca Pavel ar fi esuat in a-l vindeca pe Trofim, acest lucru nu inseamna ca 
ar fi fost voia lui Dumnezeu ca acesta sa ramana bolnav; pentru ca Pavel nu era Dumnezeu. 
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