
crede -  credinţă

Matei 22:42
42. Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui fiu este?” „Al lui David”, I-au răspuns ei.

Marcu 1:15
15. El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-
vă, şi credeţi în Evanghelie.“

Marcu 5:36
36. Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu 
te teme, crede numai!“

Marcu 9:23
23. Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!” ... Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce 
crede!“

Marcu 11:24
24. De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi 
primit, şi-l veţi avea.

Luca 1:45
45. Ferice de aceea care a crezut; pentrucă lucrurile, cari i-au fost spuse din partea 
Domnului, se vor împlini.”

Ioan 1:7
7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentruca toţi să creadă 
prin el.

Ioan 1:12
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

Ioan 2:11
11. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Şi-a arătat 
slava Sa, şi ucenicii Lui au crezut în El.

Ioan 2:23
23. Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele 
Lui; căci vedea semnele pe cari le făcea.



Romani 1:16-17 
16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului;  
17. deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin 
credinţă.”

Romani 1:8 
8. Mai întâi mulţămesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci 
credinţa voastră este vestită în toată lumea.

Romani 3:22 
22. şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos,
pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.

Romani 3:28
28. Pentrucă noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele 
Legii.

Romani 4:3 
3. Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca 
neprihănire.”

Romani 4:5 
5. pe cînd, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, 
credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.

Romani 6:8 
8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,

Romani 10:9-10 
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că 
Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura 
se ajunge la mântuire,

Romani 10:17 
17. Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.



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.

Romani 13:11
11. Şi aceasta cu atît mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să 
vă treziţi în sfîrşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât 
atunci când am crezut.

2.Corinteni 4:13 
13. Însă fiindcă avem acelaş duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am 
crezut, de aceea am vorbit!” şi noi credem, şi de aceea vorbim.

Galateni 2:20 
20. Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 
în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuş pentru mine.

Galateni 3:26-29 
26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos
28. nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este 
nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus
29. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă.

Galateni 5:6 
6. Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, 
ci credinţa care lucrează prin dragoste.

Galateni 6:10 
10. Aşa dar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.

Efeseni 2:8 
8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 
darul lui Dumnezeu.



Efeseni  3:17
17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,

Efeseni  4:5 
5. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

Efeseni  4:13 
13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Filipeni 1:27 
27. numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că 
voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi 
tari în acelaş duh, şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei,

Filipeni 3:9 
9. şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea 
care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin 
credinţă.

Coloseni 2:7 
7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile cari v-au 
fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.

1.Tesaloniceni 1:3 
3. căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de 
lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în 
Domnul nostru Isus Hristos!

1.Tesaloniceni 5:8 
8. Dar noi, cari suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi 
a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

2. Tesaloniceni 1:3 
3. Trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi 
cuvine, pentrucă credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din 
voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.



1.Timotei 1:5 
5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi 
dintr-o credinţă neprefăcută.

1.Timotei 3:16
16. Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei... „Celce a fost arătat în trup, a fost 

dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre 

Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”

1. Timotei 6:12 
12. Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi 
pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor marturi.

Evrei 6:12

12. aşa încît să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi 
răbdare, moştenesc făgăduinţele.

Evrei 10:22 
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi 
curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.

Evrei 11:1 
1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică 
încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.

Evrei 11:6 

6. Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de 
Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Evrei 11:2 

2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, 
pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la 
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Iacov 1:3 
3. ca unii cari ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.



1.Petru 1:5 
5.Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să 
fie descoperită în vremurile de apoi!

1.Petru 1:7 
7. pentruca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi
care totuş este cercat prin foc , să aibă ca urmare lauda , slava şi cinstea, la arătarea 
lui Isus Hristos,

1. Petru 1:21 
21. cari, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat 
slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

2. Petru 1:5-8
5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu 
fapta, cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici 
leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus 

Hristos. 

1.Ioan 3:23
23. Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim 
unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

1. Ioan 5:13 
13. V'am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui 
Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.

1. Ioan 5:1
1. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte 
pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.

Iuda 1:20 
20. Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-
vă prin Duhul Sfânt,


