
 
2020 Eduard Serediuc Ministries                                                                                                                                                                                                           1 | P a g e  
Website: https://eserediuc.com  

Seria: Vindecare Divină 
Titlu: Sesiunea 16 – Blocaje ale credinței 
Autor: Eduard Serediuc 
Date: 18 martie 2019 
Traducere din limba engleza: Emma Berindei 
 
 
Cum să crezi 

5. Blocaje ale credinței 

 Pe de altă parte, sunt lucruri care  ni se întâmplă sau lucruri pe care le facem, care subminează sau 
ne distrug convingerea, și blochează credința: 
 

o Acțiunile păcătoase – creează niste marcaje în mintea noastră și devine tot mai dificil 
pentru mintea noastră să creadă în Dumnezeu (din cauza condamnării), și așa cuvântul, cu 
adevărat, va funcționa. Ele blochează credința la toate nivelele. Tu rămâi salvat si justificat, 
dar aceasta te face doar ineficace aici pe pământ. Trăind ca niște simple ființe umane. 
Acestea, de asemenea, blochează credința prin analogie (exemplul lui David): din moment 
ce nu ai victorie într-un anumit domeniu, ce te face să crezi că vei avea victorie în alt 
domeniu? Aceasta este ceea ce mintea îți va spune . 
 

o Înfrângeri din trecut sau experiențele altor oameni – dacă te-ai rugat pentru vindecarea 
cuiva si ei și-au pierdut viața , acea experiență va crea un marker puternic în mintea ta,care 
te va încetini în credință. Data viitoare când va trebui să misionezi, primul lucru care îți va 
veni în minte , va fi acea experiență și îți va bloca sau slăbi convingerea. Apoi sunt 
experiențele altor oameni ai lui Dumnezeu, în care ne încredem și îi respectăm, dar care nu 
au avut rezultate si au sfârșit rușinos. Conversația din mintea noastră sună cam așa: “Dacă 
ei nu au reușit , cine sunt eu să cred că voi reuși sau că se va întâmpla diferit în cazul 
meu?Dar tu nu știi ce acești oameni au crezut. 

 
o Alte distrageri – Plăceri, distracții inocente, îngrijorările, depresia, suferința bruscă, 

amărăciunea, jignirea, toate acestea sufocă cuvântul si blochează credința.  
 

 Tot ceea ce auzim, spunem sau facem fie ne va întări, fie ne va slăbi credința în cuvânt. Nu este 
teren de mijloc sau teren neutru. De aceea avem nevoie în mod intenționat să auzim, să spunem, 
să facem aceste lucruri care ne întăresc și ne sporesc credința noastră în cuvânt.  

 
Efeseni 3:20 (BTF2015)  
20Și celui care este în stare să facă toate peste măsură de abundent, peste tot ce cerem sau gândim, conform puterii care 
lucrează în noi,   
 

 Deci, Dumnezeu poate face mult mai mult decât tot ceea ce cerem sau gândim noi , dar este în 
conformitate cu puterea care lucrează în noi și prin noi, cantitatea pe care suntem capabili să o 
eliberăm. 

 
 
6. Nu credință în credința ta 
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 Tu nu ai încredere în credința ta, deoarece aceasta este de fapt credința în tine -umanism. De 
fiecare dată când trebuie să slujești cuiva, nu spui: “Nu știu dacă am suficientă credință.” Deoarece 
spunând aceasta, tu spui, de fapt, că nu știi dacă Dumnezeu poate fi de încredere sau nu, pentru a-
și ține cuvântul. În plus, nu vei simți niciodată că ai credință îndeajuns. Noi nu ne punem încrederea 
în credința noastră, noi ne punem încrederea în cuvânt. Și nu putem face nimic în momentul slujirii. 
Indiferent de nivelul de convingere pe care îl ai, mergi înainte cu aceasta. Rezultatul va veni oricum. 
În orice caz, în funcție de cât de convins ești, rezultatele vor veni mai încet sau mai rapid, complet 
sau parțial.  
 

 Când vorbim despre credință, nu ne confruntăm cu o cantitate de credință pe care trebuie să o 
creștem. Este mai degrabă o chestiune de perseverență si răbdare, în antrenament, pentru a 
elibera mai multă credință. Să spunem că avem o persoană bolnavă și raportul medical arată un 
lucru, dar Biblia spune altceva, că rezultatul final trebuie să fie vindecare complete. Apoi ne 
întindem mâinile peste persoana bolnavă, și după aceea, perseverăm în acea convingere și credință 
până vedem rezultatul final.  
 

 Când slujesc unei persone bolnave , nu mă concentrez pe boală și încerc să cred că aceasta va 
pleca, sau încerc să îmi conving mintea că aceasta va dispărea. Nu mă concentrez pe încercarea de 
a vedea-o dispărând ( imaginândumi-o dispărută), sau cum aceasta se va întâmpla sau când. Acesta 
este positivism și aceasta este ceea ce, așa numita mișcare “Secretul” propagă. Dar eu îmi 
concentrez credința pe cuvântul spus de Dumnezeu cu privire la acea situație, care este lege pe 
tărâmul spiritual, și care trebuie să fie îndeplinită indiferent de situație.  
 

 Când începi să te concentrezi pe cuvânt, gânduri de îndoială si necredință pot să vina în mintea ta 
să te ispitească. Dar aceasta este tot ceea ce ele sunt: o ispită. Având gânduri de necredință nu 
înseamnă că ești deja în necredință. Tu umbli în necredință atunci când lași aceste gânduri să 
influențeze și să schimbe acțiunile si vorbirea ta. Exemplu: când postești, nu e așa că uneori ești 
tentat să mănânci? Bun, dar oare această tentație în sine îți strică postul? Nu. Dar dacă o lași să 
persiste destul de mult în mintea ta, cât de curând îți va întrerupe postul, cu siguranță  ਏ. 
Examplu: în acelaș fel, cu Eva în grădina, nu a fost nici o problemă cu privire la tentația să mănânce 
fructul înterzis . Ea ar fi putut să se uite la el și să fie ispitită , dar ea a păcătuit doar, în momentul  în 
care a acționat conform ispitei. 

 
 
7. Proclamarea lucrurilor care nu sunt 

Romani 4:13–19 (BTF2015)  
13Fiindcă promisiunea că el va fi moștenitor al lumii nu era dată lui Avraam sau seminței sale prin lege, ci prin dreptatea 
credinței. 
14Căci dacă moștenitori sunt cei din lege, credința este desființată și promisiunea este fără efect; 
15Fiindcă legea lucrează furie; căci unde nu este lege, nu este nici încălcare a legii. 
16Din această cauză este din credință, ca să fie conform harului; pentru ca promisiunea să fie sigură întregii semințe; nu 
numai celei ce este din lege, dar și celei ce este din credința lui Avraam, care este tatăl nostru al tuturor, 
17(Așa cum este scris: Te-am făcut tatăl multor națiuni), în fața celui pe care l-a crezut, adică Dumnezeu, care dă viață 
morților și cheamă cele ce nu sunt ca și cum ar fi. 
18El care împotriva speranței a crezut în speranță, ca el să devină tatăl multor națiuni, conform cu ceea ce i se spusese: Așa 
va fi sămânța ta. 
19Și, nefiind slab în credință, nu a luat în considerare propriul său trup deja mort, având aproape o sută de ani, nici starea 
moartă a pântecelui Sarei; 
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 Alt principiu despre credință este următorul: există o mare diferență între a chema lucrurile care nu 

sunt ca și cum ar fi și a chema lucrurile care sunt ca și cum nu ar fi. Metoda lui Dumnezeu este 
aceea de a chema lucurile care nu sunt. Cu alte cuvinte , El le numește manifestări. Făcând asta, El 
anulează problema care există. 
 

 Dacă problema există,  nu negi existența ei. Dacă ești bolnav, nu negi că ești bolnav. Dar pe de altă 
parte, nu vrei nici să-ți mărturisești întotdeauna boala. Unii care înțeleg greșit acest mesaj, dacă 
sunt bolnavi, ei ar spune:  “nu sunt bolnav .” Doar negând că ești bolnav nu te va face să te simți 
mai bine. De fapt , aceasta ar putea fi o minciună. Dar este o diferență între o minciună și o 
mărturisire  ! 
 

 Mărturisirea este o metodă de a chema lucruri care nu sunt ca și cum ar fi. Dacă sunt bolnav, voi 
mărturisi: Eu sunt vindecat în rănile lui Isus. Sunt eliberat de sub puterea întunericului . Sunt 
răscumpărat de sub blestemul legii . Declar că trupul meu este bine și sănătos , în numele lui Isus! 
 

 Nu neg boala ; Neg dreptul ei de a exista în organismul meu .Chem sănătate și vindecare în 
organismal meu . Aceasta este metoda lui Dumnezeu . 
 

 Aceasta este o chestiune de a fii de accord cu adevărul lui Dumnezeu și nu cu faptele .Cu toate că 
nu ești de accord cu faptele , nu le negi . 

 
 Dacă observați , în versetul 19 , Avraam a fost conștient și a văzut faptele , că trupul lui era mort , și 

pântecul Sarei era mort , și erau foarte bătrâni . Cu toate acestea , el alege să nu le ia în considerare 
. El nu le neagă , dar nu le ia în considerare .                                                                                                  
Examplu: Este destul de asemănător ca atunci când postești . Simptomele foamei sunt un fapt 
uneori în timpul postului , și pot fi uneori foarte puternice . Dar alegi să nu le iei în considerare .  
 
 

8. Darul credinței în contrast cu dezvoltarea credinței 

 Tu poți fi vindecat prin darul credinței al cuiva sau prin darul vindecării . Cu toate acestea, faptul că 
o persoană operează în darul credinței , nu are nici o legătură cu dezvoltarea spirituală a persoanei, 
sau dezvoltarea credinței ca și un fruct a reînnoirea mintii pe baza cuvăntului . 
 

 Cartea din Noul Testament unde Pavel vorbește cel mai extins despre darurile Duhului Sfânt este 1 
Corinteni 12 . Cu toate acestea,el spune de asemenea, despre acești creștini că erau carnali . 
Aceasta este singura carte în care se spune ,în mod specific ,că biserica era carnală . 
 

 La cea mai carnală dintre biserici , el dă cea mai cuprinzătoare listă de daruri ale Duhului Sânt . 
Astăzi în biserică , noi credem că dacă ajungem îndeajuns de spirituali ,poate Dumnezeu ne va da 
un dar . Și este exact opusul. Cu cât ești mai spiritual , cu atât mai puține daruri spirituale ai nevoie. 
Cu cât ești mai carnal , cu atât mai mult trebuie să se arate Dumnezeu cu izbucniri de putere aici și 
acolo , și să vindece oameni , pentru că El îi iubește .  
 

 Darul este doar turnat în tine de Duhul Sfânt , fară cooperarea ta în creșterea spirituală . Așa s-au 
întâmplat trezirile în trecut și cum cruciadele unui singur om s-au întâmplat . Aceasta este deoarece 
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Dumnezeu a avut milă de biserică, dar aceasta nu este standardul pentru biserica din Noul 
Testament . Nu caut trezirea pentru a vedea miracole, eu sunt trezirea . Trăiesc reînoit tot timpul. 
William Booth a spus o data : „Nu caut o mișcare a lui Dumnezeu , eu sunt mișcarea lui Dumnezeu.” 
 

 De cele mai multe ori , aceste persoane cu daruri erau falimentari în toate celelalte domenii: 
acuratețe doctrinală, fără caracter evlavios , etc. Tot ceea ce aveau era darul. În cele din urmă, cei 
mai mulți dintre ei au falimentat mizerabil din aceasta cauză.  Erau mai mult predispuși la mândrie 
și eșec , deoarece nu aveau o creștere spirituală complet susținută . Dacă ai nevoie de ajutor , dute 
și roagă acea persoană să se roage pentru tine, dar nu asculta învățătura lor .  
 

 Darurile nu au nimic de-a face cu maturitatea spirituală . Isus nu a operat  niciodată prin daruri . 
Biblia spune că Isus a sesizat gândurile altor oameni , a vindecat . Isus a acționat în plinătatea 
Duhului , și când operezi așa , poți îndeplini nevoi diferite în momente diferite. 
 

Romani 1:11 (BTF2015)  
11Fiindcă tânjesc să vă văd, ca să vă împart vreun dar spiritual, ca voi să fiți întăriți;  
 

 Când Pavel vorbește aici despre împărțirea unui dar spiritual, el vorbește despre binecuvântări 
spirituale ca : o vindecare , un cuvânt de cunoaștere , un cuvânt de înțelepciune  ,o învățătură , o 
profeție . Acestea sunt darurile spirituale despre care vorbește și toate funcționează prin plinătatea 
Duhului în conformitate cu nevoile . Ele nu trebuie să fie separate doar pentru anumiți oameni sau 
pentru viată . 
 

 Toate acestea se întorc la filtrul Noua Creație despre care vorbeam . Când ești născut din nou , 
Duhul este recreat și apoi prin înnoirea minții , începi să manifești toate calitățile și abilitățile  
plinătății Tatălui (toate darurile spirituale ) . Noua Creație nu trebuie să funcționeze prin daruri , ci 
prin plinătatea Duhului .  
 

 În Vechiul Testament , când profeții profețeau , ei erau uciși dacă nu profețeau corect ( dacă nu au 
primit cu acuratețe profeția de la Dumnezeu ). Tot ceea ce aveau de făcut era să spună ceea ce 
auzeau. Nu era nici o interpretare, nimic. Dumnezeu nu a lucrat prin sufletul lor . Dumnezeu doar le 
vorbea și ei spuneau exact ceea ce auzeau . În Noul Testament , nu funcționează așa. Dumnezeu 
lucrează din  spiritual recreat , prin suflet . De aceea , de multe ori mesajul lui Dumnezeu poate fi 
alterat, și ni se spune să judecăm profeția , să ne asigurăm că este acurată conform scripturii, si să 
luăm ce este bine .  
 

 Să spunem că vine cineva la tine și îți profețește : “Dumnezeu te mută în lucruri noi , într-o nouă 
ungere . O porție dublă a puterii Lui , va veni peste tine .” Acum , când auzi asta , poți realiza că în 
unele zone ,din mintea acelei personae, nu sunt reînnoite , pentru că nu este porție dublă în Noul 
Testament . Singura porție dublă este a fi născut din nou si umplut cu plinătatea Duhului Sfânt . Îl 
am pe Dumnezeu ; nu am nevoie de o dublă porție .  Cu toate acestea , poți lua mesajul că 
Dumnezeu vrea să te ducă în lucruri noi.   

 
 
9. Credința mare în contrast cu credința de fiu 

 Sunt doi oameni în evanghelii despre care Isus a spus că au avut o mare credință : centurionul 
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Roman (Matei 8:5-13) și femeia feniciană (Matei 15:21-28).  
 
Matei 8:5–13 (BTF2015)  
5Și pe când Isus intra în Capernaum, a venit la el un centurion, implorându-l, 
6Și spunând: Doamne, servitorul meu zace paralizat în casă, chinuit cumplit. 
7Și Isus i-a spus: Eu voi veni și îl voi vindeca. 
8Și centurionul răspunzând a zis: Doamne, nu sunt demn să intri sub acoperișul meu, ci spune numai un cuvânt și servitorul 
meu va fi vindecat. 
9Fiindcă și eu sunt om sub autoritate, având sub mine soldați; și spun unuia: Du-te și se duce; și altuia: Vino și vine; și robului 
meu: Fă aceasta și face. 
10Când a auzit Isus, s-a minunat și a spus celor ce îl urmau: Adevărat vă spun, nu am găsit așa o credință nici chiar în Israel. 
11Și vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și se vor așeza cu Avraam și Isaac și Iacob în împărăția cerului. 
12Dar copiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. 
13Și Isus a spus centurionului: Du-te și ți se va face cum ai crezut. Și servitorul lui a fost vindecat în ora aceea. 
 
Matei 15:21–28 (BTF2015)  
21Atunci Isus a ieșit de acolo și s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. 
22Și iată, o femeie din Canaan a ieșit din aceleași ținuturi și a strigat către el, spunând: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui 
David! Fiica mea este chinuită rău de un drac. 
23Dar nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și discipolii lui, venind la el, l-au implorat, spunând: Trimite-o de aici fiindcă strigă după 
noi. 
24Iar el a răspuns și a zis: Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. 
25Atunci ea a venit și i s-a închinat, spunând: Doamne, ajută-mă. 
26Iar el a răspuns și a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. 
27Dar ea a spus: Adevărat, Doamne, totuși cățeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. 
28Atunci Isus a răspuns și i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se precum voiești. Și fiica ei a fost vindecată din ora 
aceea. 

 
 Motivul pentru care Isus a spus că aceste persoane aveau o credință mare a fost deoarece ele 

amândouă erau dintre neamuri și nu erau conectate cu Dumnezeu printr-o relație sau printr-un 
legământ . Ei nu aveau nici o promisiune sau orice temelie pe care să își bazeze credința.  
 

 Cu toate acestea ,noi ,  ca noi creații , suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu . Nu avem nevoie de 
credință mare deoarece avem credința că suntem conectați cu Dumnezeu . 
 

 Exemplu: Câți dintre voi știți , dacă un cerșetor de pe stradă îmi cere 100$ s-ar putea să nu îi 
primească? Dar dacă fiul meu îmi cere 100$ , s-ar putea să îi primească , pentru că suntem 
conectați. 
 

 Nu punem , niciodata , la îndoială abilitatea lui Dumnezeu de a face lucrurile, ci dorința Lui de a le 
face . Și aceasta este mai supărător decât să te îndoiești de abilitatea lui Dumnezeu . Bunăvoința lui 
Dumnezeu este mai mare chiar și de cât abilitatea Lui . 
 

2 Corinteni 1:20 (BTF2015)  
20Fiindcă toate promisiunile lui Dumnezeu în el sunt Da, și în el Amin, spre gloria lui Dumnezeu prin noi. 
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