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Lecţia 17
Alergarea şi lupta credinţei
Evrei 12:1-4
„Să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de
lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte”
(Evrei 12:1), privind ţintă la Hristos şi călcînd pe urmele Lui.
Să identificăm piedicile şi păcatele care trebuie date deoparte din
vieţile noastre pentru ca alergarea noastră pe urmele lui Hristos să
nu fie zădărnicită în vreun fel.

Ziua 1 ― Citeşte Evrei 12:1-4 ― „…fiindcă sîntem înconjuraţi de
un nor aşa de mare de martori”
1. Gîndeşte-te la vieţile personajelor din capitolul 11. În ce măsură sînt ele o
încurajare pentru tine în alergarea care îţi stă înainte? Spre exemplu, în ce
mod te ajută hotărîrea lui Moise de a renunţa la „bucuriile de o clipă ale
păcatului” şi de a „suferi ocara lui Hristos” (vezi 11:24-26)?
2. Care sînt îndemnurile pe care le dă autorul în primele patru versete?
Ziua 2 ― Reciteşte Evrei 12:1-4 ― „să dăm la o parte orice
piedică”
3. La ce crezi că se referă autorul prin expresia: „să dăm la o parte orice
piedică”? Piedică în calea a ce?
4. Ai putea să identifici, în cartea Evrei, cîteva astfel de piedici? În acest sens,
te poţi folosi şi de următoarele texte: 2:1-3; 3:7-8; 5:11-14; 6:11-12; 10:2527.
5. Piedicile din textele de mai sus pot fi împărţite în trei categorii: (1)
necunoaşterea căilor Domnului, (2) nesocotirea consecinţelor păcatului, (3)
neimplicarea în slujirea celorlalţi. Cum ai grupa piedicile identificate?
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Ziua 3 ― Reciteşte Evrei 12:1-4 ― „…şi păcatul care ne înfăşoară
aşa de lesne”
6. Avînd în vedere că păcatul înşeală, înfăşoară lesne şi împietreşte, iar o inimă
împietrită, adică o inimă rea şi necredincioasă, ne desparte de Dumnezeu,
ce trebuie să facem ca să dăm păcatul la o parte? Vezi şi Evrei 3:7-9.
7. Luînd în considerare ceea ce ai înţeles pînă acum din Evrei, care este
soluţia evitării căderii în plasa păcatului? Vezi Evrei 3:13 şi 10:23-25.
Ziua 4 ― Reciteşte Evrei 12:1-4 ― „să ne uităm ţintă la Căpetenia
şi Desăvîrşirea credinţei noastre”
8. Exemplul lui Hristos e mai presus de toate exemplele oferite în cap. 11. Care
este mesajul vieţii lui Hristos pe care se focalizează autorul în aceste versete?
9. Autorul ne cheamă „să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea credinţei
noastre”. Cum putem face aceste lucru în mod concret?
10. Crezi că I-a fost uşor lui Isus Hristos să trăiască o viaţa fără păcat? Cum
poţi să-ţi argumentezi răspunsul ţinînd cont de textele din Evrei 2:10; 2:1415; 5:7-10; 12:2-4?
11. Cînd S-a împotrivit Hristos pînă la sînge în lupta împotriva păcatului?
Ziua 5 ― Reciteşte Evrei 12:1-4 ― Aplicaţie
12. Dumnezeu ne cheamă „să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne
înfăşoară aşa de lesne”. Gîndeşte-te la piedicile din viaţa ta care te fac să te
poticneşti în umblarea ta cu Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu să-ţi dea
putere să dai la o parte măcar una din aceste piedici. Gîndeşte-te ce trebuie
să faci în mod concret pentru a face lucrul acesta.
13. Ce înseamnă, în cazul tău personal, să te împotriveşti pînă la sînge
împotriva păcatului?
Provocare:
Autorul epistolei ne atrage atenţia asupra faptului că păcatul ne poate
împiedica „să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte” (12:1).
Păcatul este duşmanul cel mai mare al credinţei. Dacă credinţa este acea funie
care ne leagă de Cer, păcatul este funia care ne înfăşoară şi ne leagă de noroiul
acestei lumi. Veniţi dar „să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne
înfăşoară aşa de lesne”; „să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvîrşirea
credinţei noastre, adică la Isus” (12:1, 2). Iar dacă se întîmplă să cădem de
oboseală, „avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este
jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 2:1-2).
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