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Lecţia 16
Definiţia şi şcoala credinţei
Evrei 11:1-40
A crede înseamnă a sta ancorat în Dumnezeu din pricina a ceea ce este
El, nu din pricina a ceea ce face El. Iar lucrul acesta îl deprindem în
măsura în care cîştigăm o tot mai puternică încredinţare cu privire la
lucrurile care nu se văd.
În lumina definiţiei credinţei din capitolul de faţă, să ne analizăm
propria noastră credinţă şi să identificăm mijloace concrete pentru
întărirea ei.
Ziua 1 ― Citeşte Evrei 11:1-40 ― Privire de ansamblu
1. Tema generală a acestui pasaj este credinţa? Versetul întîi începe cu
cuvintele: „Şi credinţa...” ― ceea ce ne arată că autorul continuă o idee
începută mai sus. Care este această idee?
2. Care crezi că este motivul pentru autorul a ales că scrie acest capitol?
Ziua 2 ― Citeşte Evrei 11:1-31 ― Modele de trăire prin credinţă
3. După o scurtă definiţie a credinţei (1-2), autorul ne prezintă folosul
credinţei (3) şi deznodămîntul ei (4-5) pentru a ne ajuta să înţelegem
importanţa ei (6). Cum ai pune în propriile tale cuvinte toate aceste aspecte?
4. Personajele şi evenimentele din Vechiul Testament nu sînt alese la
întîmplare. Viaţa fiecărui personaj se leagă de un anumit aspect al
desfăşurării planului lui Dumnezeu:
Creaţia şi Căderea
Jertfa ― reîntoarcerea în prezenţa lui Dumnezeu,
Umblarea cu Dumnezeu spre un destin cu Dumnezeu,
Judecata care aduce pedeapsă sau mîntuire,
Înţelegerea esenţei moştenirii, care nu constă în ceea ce ne dă
Dumnezeu, ci în faptul că Dumnezeu Însuşi ni Se dăruieşte.
O viaţă trăită prin credinţă, socotind ocara lui Hristos mai de
preţ decît comorile Egiptului.
Intrarea în moştenire prin credinţă
5. Ai putea să identifici, în capitolul 11, personajele care corespund fiecărui
aspect prezentat mai sus?
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Ziua 3 ― Reciteşte Evrei 11:1-31 ― Adevărata credinţă este
răsplătită de Dumnezeu
6. Definiţia credinţei din primul verset este validată de buna mărturie pe care
fiecare personaj a primit-o din partea lui Dumnezeu (vezi v. 2). Încearcă să
identifici modul concret prin care Dumnezeu a confirmat credinţa fiecărui
personaj din primele 19 versete.
7. Cum ai putea argumenta afirmaţia din 11:6 ― „fără credinţă este cu neputinţă
să fim plăcuţi Lui” ― în baza exemplelor prezentate în acest pasaj?
Ziua 4 ― Citeşte Evrei 11:32-38 ― Aceeaşi credinţă, consecinţe
diferite
8. La o citire atentă a textului observăm că aceia care au fost lăudaţi pentru
credinţa lor pot fi grupaţi în două categorii distincte. Cum ai caracteriza
cele două categorii?
9. Cum îţi explici faptul că aceeaşi credinţă i-a ajutat pe unii să cucerească
împărăţii, să astupe gura leilor sau să stingă puterea focului, iar pe alţii să
moară ucişi de pietre sau să pribegească prin pustie?
10. De care dintre aceste două manifestări ale credinţei aveau nevoie
destinatarii epistolei (vezi 10:32-29 şi 12:1-15)?
Ziua 5 ― Citeşte Evrei 11:39-40 ― Părtaşi, prin credinţă, împreună
cu cei din vechime, la moştenirea veşniciei cu Dumnezeu
11. Care este lucrul care le-a fost făgăduit celor din vechime şi pe care aceştia
nu l-au primit, deşi au fost lăudaţi pentru credinţa lor?
12. Care este desăvîrşirea la care ajungem atît noi, cît şi ei, prin credinţă? Vezi
Evrei 9:15 şi 10:19-22.
13. Ce efect a avut asupra ta studierea acestui capitol? Cum ai putea urma
exemplul celor care sînt prezentaţi în acest capitol?
Provocare:
Capitolul 11 al Epistolei către Evrei creează contextul înţelegerii corecte a
ultimului verset din capitolul precedent: „Noi însă nu sîntem din aceia care dau
înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă, pentru mîntuirea sufletului”
(10:39). De ce ar da cineva înapoi atunci cînd, prin credinţă, se poate potoli
furtuna, poţi să umbli pe mare, poţi să muţi munţii, să te vindeci de boli, să învii
morţii, să cîştigi biruinţe în cele mai controversate circumstanţe, să închizi gurile
leilor, să stingi puterea focului etc. Dar ce faci atunci cînd prin credinţă trebuie să
renunţi la izbăvire, să accepţi nedreptate, suferinţă, batjocuri, bătăi, lanţuri,
închisoare şi moarte? Oare în care dintre cele două contexte trebuie înţeles textul
din Evrei 10:39? Oare eu am o astfel de credinţă? Cum aş putea s-o cultiv?
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