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Capitolul 1 
 

Diferenţa dintre credinţă şi nădejde 
 
 
   Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 

puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. − Evrei 11:1 
 
 În traducerea Moffat a Noului Testament, Evrei 11:1 spune: 

„Acum credinţa înseamnă că suntem încrezători în ceea ce nădăjduim, 
convinşi de ceea ce nu vedem.” 

 Prima parte a acestui verset în Biblia New English spune: 
„Credinţa conferă substanţă speranţelor noastre.” O altă traducere 
spune: „Credinţa este actul de garanţie prin care lucrurile pe care le-ai 
tot sperat sunt în sfârşit ale tale. 

 Duhul, prin Pavel ne spune simplu: credinţa se ţine bine de 
irealităţile speranţei şi le aduce în tărâmul realităţii. 

 Tu speri ca finanţele tale să acopere obligaţiile pe care le ai dar 
credinţa îţi dă asigurarea că vei avea banii când ai nevoie. Tu 
nădăjduiești să ai tărie fizică pentru a face ce ai de făcut, dar credinţa 
spune: „ ... Domnul este sprijinitorul (tăria) vieţii mele: de cine să-mi fie 
frică” (Psalm 27:1). 

 După cum ştim credinţa creşte prin Cuvântul lui Dumnezeu: 
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui 
Hristos” (Rom. 10:17). 

 Credinţa spune aceleaşi lucruri pe care le spune Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
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 Necredinţa, pe de cealaltă parte, înseamnă să fii împotriva 
Cuvântului lui Dumnezeu. 

 Este trist că există atât de mulţi „credincioşi” care vorbesc 
necredinţă adică sunt împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. După aceea 
se întreabă de ce nu funcţionează şi pentru ei Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Unul din cele mai bune moduri de a afla ce este un lucru, este să 
afli ce nu este. Hai să avem această abordare în aceste lecţii. 

 În primul rând, credinţa nu este speranţă. Prea des oamenii doar 
speră că vor primi botezul cu Duhul Sfânt, vindecare sau răspuns la 
rugăciune. Dar nu speranţa rezolvă lucrurile; ci credința. 

 Acum credinţa este. Dacă nu este acum, nu este credinţă. 
 Când cineva spune: „Cred că voi primi Duhul Sfânt cândva,” 

asta nu este credinţă; este speranţă. Speranţa este întotdeauna la timpul 
viitor –  arată către viitor – dar credinţa este mereu acum. Credinţa 
spune: „Voi primi chiar acum. Am acum.” 

 Când vine vorba despre a primi de la Dumnezeu ceea ce ai 
nevoie, principiile credinţei sunt la fel în toate aspectele, fie pentru a 
primi botezul cu Duhul Sfânt, vindecare, răspuns la rugăciune sau 
finanţe. Dacă înveţi principiile credinţei, este uşor să primeşti orice ai 
nevoie de la Dumnezeu.  

 Cu ani în urmă am condus o întâlnire în cort în Waco, Texas. În 
a treia seară am predicat despre punerea mâinilor şi am avut un serviciu 
de vindecare. Pe vremea aceea, întotdeauna puneam în acelaşi rând 
oamenii care veneau să primească vindecare sau botezul cu Duhul 
Sfânt. 

 Primul om din rând venise să primească botezul cu Duhul Sfânt. 
 L-am întrebat: 
 ─ Vei primi acum când îmi voi pune mâinile peste tine şi mă voi 

ruga? 
 ─ Păi, frate Hagin, chiar sper asta. 
 ─ Nu vei primi. 
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 Asta l-a înfuriat. Eu am vrut să îl ajut nu să îl înfurii aşa că am 
adăugat: 

 ─ Nu primeşti de la Dumnezeu prin speranţă; prin credinţă 
primeşti. 

 ─ Nu ştiu dacă voi primi sau nu aşa că nu voi spune pur şi 
simplu că voi primi. 

 ─ Dacă ţi-aş oferi o bancnotă de un dolar ai spune: „Păi nu ştiu 
dacă pot primi sau nu?” 

 ─ Nu, sigur că nu. 
 ─ Dumnezeu îţi oferă un dar care este la fel de uşor de primit ca 

şi bancnota pe care aş putea să ţi-o ofer eu. 
 ─ Dar am căutat de mult timp. De fapt, au trecut aproape 

treisprezece ani şi încă nu am primit. Nu ştiu dacă voi primi. 
 S-a supărat destul de tare aşa că i-am  pus mâna pe după gât şi i-

am spus: 
 ─ Frate, eu sunt aici să te ajut. Mie nu-mi foloseşte la nimic să 

îmi pun mâinile peste tine şi să mă rog pentru tine. De fapt, în aceste 
condiţii, aş putea să pun mâinile pe capul tău până rămâi fără păr şi tot 
nu ai primi nimic. Îţi sugerez să stai în primul rând ca să priveşti şi să 
asculţi ce se  întâmplă şi vei vedea diferenţa dintre a crede şi a spera. 

 M-am rugat pentru vindecarea mai multor oameni şi am ajuns la 
o tânără care voia să primească Duhul Sfânt. Am întrebat: 

 ─ Eşti creştină? 
 ─ Sunt membră a bisericii Baptiste. 
 ─ Poţi aparţine de orice biserică şi să nu fi creştină. Nu este 

vorba despre a fi membru al unei biserici ci este vorba despre a fi născut 
din nou. 

 ─ Da, ştiu asta. Şi am fost născută din nou. 
 ─ E bine. Crezi în Duhul Sfânt? Şi crezi în botezul cu Duhul 

Sfânt? (Având personal un trecut baptist, ştiam că ei nu cred toate aceste 
lucruri.) 
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 ─ Sigur că da. Scrie în Biblie. 
─ Vei primi Duhul Sfânt acum când îmi voi pune mâinile pe capul 

tău şi mă voi ruga? 
─ Voi primi cu siguranță. Ştii, am stat aici în seara asta şi am 

urmărit fiecare scriptură pe care ai dat-o când ai predicat şi totul este 
scris acolo. Este în Cuvânt – punerea mâinilor pentru primirea Duhului 
Sfânt. Cu siguranţă voi primi. 

Am văzut că era pregătită. Am văzut credinţa în operare. Am 
întins mâna dreaptă pentru a o pune peste fruntea ei dar înainte să o 
ating şi-a ridicat ambele mâini în sus şi a început să vorbească în alte 
limbi. 

După aceea m-am întors către cel care stătea în primul rând și 
observa. L-am întrebat:  

— Acum vezi diferenţa dintre doar a spera că vei primi botezul cu 
Duhul Sfânt şi a crede cu adevărat că îl primeşti? 

— Da, cred că da. 
S-a întors trei seri mai târziu. În acea seară am avut un alt serviciu 

de punere a mâinilor peste cei bolnavi şi pentru a primi botezul cu 
Duhul Sfânt. Din nou, a fost primul la rând. 

Am spus: 
— Văd că te-ai întors. 
— Da, m-am întors. Şi să-ţi spun ceva – am schimbat speranţa cu 

credinţa. Doar pune-ţi mâinile peste mine şi voi fi umplut cu Duhul 
Sfânt chiar acum! 

Mi-am întins mâna şi abia dacă l-am atins că şi-a ridicat mâinile 
sus şi a început să vorbească în alte limbi. 

Este o aşa de mare diferenţă când îl crezi cu adevărat pe 
Dumnezeu şi nu doar speri că vei primi de la El. Vezi, acel om nu a 
căutat cu adevărat timp de treisprezece ani; el doar a sperat că va primi 
Duhul Sfânt. Şi nu primeşti dacă speri. 


