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Capitolul 1 
 
Fiecare credincios are credinţă 
 
Pur şi simplu, nu poţi vorbi despre credinţă, fără să deschizi la 

Marcu capitolul 11, pentru că în acest pasaj din Scriptură sunt cele mai 
uimitoare, captivante, minunate afirmaţii despre acest subiect al 
credinţei, care au ieşit vreodată de pe buzele Învăţătorului. 

 
MARCU 11:22-26  
22. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: "Aveţi credinţă în 

Dumnezeu! 
23. Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui 

acestuia: "Ridică-te şi aruncă-te în mare", şi dacă nu se va îndoi în 
inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. 

24. De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, 
să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. 

25. Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi 
împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă 
ierte greşelile voastre. 

26. Dar, dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu 
vă va ierta greşelile voastre."    

 
Ceea ce am făcut în această carte, a fost să pun la un loc şapte din 

cele mai importante lucruri despre credinţă. Iar primul şi cel mai 
important lucru despre credinţă, este că fiecare credincios are o măsură 
din felul de credinţă al lui Dumnezeu. 

Obişnuiam să ţin întâlniri destul de lungi. Ani de zile, nu am 
acceptat niciodată o invitaţie, pentru mai puţin de trei săptămâni. Aveam 
întâlniri în biserici locale, iar uneori organizam propriile întâlniri. 
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Pe vremea aceea, nu acceptam niciodată o invitaţie, pentru mai 
puţin de trei săptămâni. Şi uneori stăteam chiar opt săptămâni într-un 
singur loc. O dată, am stat nouă săptămâni. Aveam două servicii pe zi, 
cinci zile pe săptămână. 

Bineînţeles, când stăteam atât de mult timp – între patru şi nouă 
săptămâni – aveam suficient timp, pentru a intra în detalii despre acest 
subiect al credinţei şi pentru a-l întoarce pe toate părţile. De exemplu, 
am vorbit despre lucruri de genul: Dacă credinţa ta nu funcţionează, de 
ce nu funcţionează? Vorbeam despre acest aspect şi despre alte aspecte 
ale credinţei şi numeam totul „Clinica Credinţei”. 

Dar atunci, când o întâlnire durează doar o săptămână şi nu ai la 
dispoziţie decât cinci sau şase servicii, trebuie să comprimi învăţătura şi 
să o dai sub formă de capsulă. Cu alte cuvinte, le dai oamenilor punctele 
cele mai importante despre credinţă. 

Deci în această carte, te voi ajuta să porneşti în direcţia potrivită. 
După aceea, poţi continua să te hrăneşti singur. 

Observă ce spune Marcu 11:22, din textul nostru: „Isus a luat 
cuvântul şi le-a zis: "Aveţi credinţă în Dumnezeu!” Pe marginea 
traducerii King James, spune că Isus le-a zis: „...Aveţi credinţa lui 
Dumnezeu.” 

O altă traducere spune (cărturarii greci, ne spun că este o 
traducere precisă): „Aveţi felul de credinţă al lui Dumnezeu”. De fapt, 
Isus chiar a spus: „Să aveţi felul de credinţă al lui Dumnezeu”! 

Dacă nu ştii absolut nimic despre limba greacă, tot ai putea să îţi 
dai seama, că este o traducere corectă, pentru că Isus a demonstrat 
ucenicilor, că a avut acest fel de credinţă – felul de credinţă al lui 
Dumnezeu. 

 
MARCU 11:12-14; 20-22 
12. A doua zi, după ce au ieşit din Betania, Isus a flămânzit. 
13. A zărit de departe un smochin care avea frunze şi a venit 

să vadă poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a 
găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. 

14. Atunci a luat cuvântul şi a zis smochinului: "În veac să nu 
mai mănânce nimeni rod din tine!" Şi ucenicii au auzit aceste vorbe. 
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20. Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au 
văzut uscat din rădăcini. 

21. Petru şi-a adus aminte de cele petrecute şi a zis lui Isus: 
"Învăţătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat." 

22. Isus a luat cuvântul şi le-a zis: "Aveţi credinţă în 
Dumnezeu! 

După aceea, în versetul 23, Isus a descris sau a definit felul de 
credinţă al lui Dumnezeu. 

 
MARCU 11:23 
23. Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui 

acestuia: "Ridică-te şi aruncă-te în mare", şi dacă nu se va îndoi în 
inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. 

 
 Felul de credinţă al lui Dumnezeu, este felul de credinţă pe care 

îl foloseşte un om, pentru a crede în inima lui, după care vorbeşte cu 
gura lui ceea ce crede cu inima. Şi Isus a spus: „Când cineva crede aşa, 
se împlineşte”. 

 Această credinţă, este aceeaşi credinţă folosită de Dumnezeu, 
pentru a crea lumea. El doar a crezut că ceea ce spune se împlineşte, aşa 
că a vorbit: „Să se facă pământ”. Şi a luat fiinţă pământul. După aceea a 
spus: „Să existe animale”. Şi au luat fiinţă! 

 Tot ce există aici – soarele, luna, stelele – Dumnezeu le-a creat 
doar prin simplul fapt, că a vorbit şi au luat fiinţă şi prin faptul că, a 
crezut că ceea ce spune se va împlini. El a spus şi s-a împlinit! 

 Tot ce există, cu excepţia omului, a luat fiinţă în acest fel. Toată 
creaţia a luat fiinţă, pentru că Dumnezeu le-a vorbit în existenţă. Acesta 
este felul de credinţă al lui Dumnezeu. 

 
Nu te ruga pentru credinţă 
 
Vezi în Marcu 11:12-21, Isus tocmai demonstrase că are acest fel 

de credinţă – acelaşi fel de credinţă pe care l-a folosit Dumnezeu, pentru 
a crea lumea la început. După care le-a spus ucenicilor: „Voi, să aveţi 
felul de credinţă al lui Dumnezeu!” 
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 Cei mai mulţi oameni ar spune: „Asta vreau şi eu şi mă rog la 
Dumnezeu să îmi dea.” Ei bine, dacă asta faci, îţi pierzi timpul. De fapt, 
nu te ajută deloc mai mult să te rogi la Dumnezeu să îţi dea credinţă, 
cum nu te ajută nici dacă închizi ochii şi spui: „Străluceşte, străluceşte 
steluţa mea, tare mă întreb oare ce eşti tu!” 

Vezi tu, multe din rugăciunile noastre nu sunt decât nişte vorbe 
spuse degeaba şi timp pierdut, pentru că fiecare credincios are deja o 
măsură din acest fel de credinţă. Nu este nevoie să o primeşti; deja ai 
primit-o, slavă lui Dumnezeu! Tu ai o măsură din acest fel de credinţă al 
lui Dumnezeu! 

 Deci primul meu gând pentru tine, este acesta: această credinţă 
despre care vorbeşte Isus, în Marcu capitolul 11, este felul de credinţă al 
lui Dumnezeu şi fiecare credincios, are deja o măsură din acest fel de 
credinţă. Nu este nevoie să o primeşti; nu trebuie să te rogi pentru ea; nu 
trebuie să posteşti pentru ea şi nu trebuie să promiţi să faci bine şi să fii 
mai bun pentru a primi. Deja o ai! Îţi pot dovedi din Biblie. 

 
ROMANI 12:3 
3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să 

nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă 
simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe 
care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. 

 
Vreau să îţi atrag atenţia, asupra faptului că, în acest verset, Pavel 

nu le scrie păcătoşilor sau celor din lume, ci credincioşilor – creştinilor. 
El a spus: „spun fiecăruia dintre voi,” nu fiecăruia care este în lume. 

 Unii oameni încearcă doar, să găsească contradicţii în Biblie. 
Biblia nu se contrazice. Dar dacă scoţi versete din context, pot părea 
contradicţii. 

 De exemplu, în a doua scrisoare a lui Pavel către Tesaloniceni,, a 
făcut această afirmaţie: „...căci NU TOŢI AU CREDINŢĂ” (2 Tes. 
3:2). Şi totuşi, aici în Romani 12:3, Pavel a spus: „...potrivit cu 
MĂSURA DE CREDINŢĂ PE CARE A ÎMPĂRŢIT-O DUMNEZEU 
FIECĂRUIA.” 


