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Οι Απόστολοι ήξεραν για δύσκολους καιρούς. Έγραψαν συχνά για το πώς 
τα παιδιά του Θεού μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα και 
αντιθέσεις. Ο Θεός δεν μας άφησε ανυπεράσπιστους.


«Τώρα ο δίκαιος θα ζήσει με πίστη… Τώρα η πίστη είναι η ουσία των 
πραγμάτων που ελπίζουμε, η απόδειξη των πραγμάτων που δεν 
έχουν δει». Εβραίους 10:38 - 11: 1


Ο συγγραφέας των Εβραίων έκανε μια τολμηρή δήλωση στους αναγνώστες 
του. Έγραψε ότι το «δίκαιο» θα ζήσει από «πίστη» και «η πίστη» είναι η 
«ουσία» των πραγμάτων που ελπίζουμε και η «απόδειξη» των πραγμάτων 
που δεν φαίνονται. Κάθε Χριστιανός γνωρίζει ότι η «πίστη» είναι 
απαραίτητη για τη σωτηρία («γιατί χάρη σώζεστε μέσω της πίστης»), αλλά 
πολλοί από εμάς ξεχνάμε ότι «η πίστη» είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει 
να ζούμε στη Γη. Το να ζεις με την «πίστη» δεν είναι παράξενο ή 
ασυνήθιστο. Είναι η φυσιολογική χριστιανική ζωή. Δεν εξαρτώνται πλήρως 
από τον Θεό για αιώνια ζωή, στη συνέχεια εξαρτώνται πλήρως ή ακόμη και 
εν μέρει από τον εαυτό μας για αυτήν τη ζωή στη γη. Οι απλοί ζουν από 
την «πίστη».


Ως παραδείγματα, ο συγγραφέας αναφέρει τον Άβελ, τον Ενώχ, τον Νώε, 
τον Αβραάμ, τη Σάρα, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Ιωσήφ, τον Μωυσή, τον 
Ραχάμπ, τον Γεδεών, τον Μπαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθά, τον Δαβίδ, τον 
Σαμουήλ και τους Προφήτες. Μέσω της πίστης, αυτοί οι άνθρωποι 
«κατακράτησαν βασίλεια, έκαναν υποσχέσεις, έλαβαν υποσχέσεις, 
σταμάτησαν τα στόματα των λιονταριών, έσβησαν τη βία της φωτιάς, 
έφυγαν από την άκρη του σπαθιού, από την αδυναμία έγιναν ισχυροί, 
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κερωμένοι γενναίοι στον πόλεμο, γύρισαν προς τα στρατεύματα των 
εξωγήινων. Οι γυναίκες αναστήθηκαν ξανά τους νεκρούς τους: και άλλες 
βασανίστηκαν, δεν δέχθηκαν την απελευθέρωση. ότι θα μπορούσαν να 
επιτύχουν μια καλύτερη ανάσταση: Και άλλοι είχαν δοκιμάσει σκληρά 
κοροϊδία και μαστίγια, ναι, επιπλέον δεσμούς και φυλάκιση: 
Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, μπήκαν στον πειρασμό, δολοφονήθηκαν με 
το σπαθί: περιπλανήθηκαν σε πρόβατα και δερμάτινα κατσίκια είναι 
άποροι, βασανισμένοι, βασανισμένοι. (Από τους οποίους ο κόσμος δεν 
άξιζε :) περιπλανήθηκαν σε έρημους και βουνά, και σε πυθμένα και 
σπήλαια της γης. Και όλα αυτά, έχοντας αποκτήσει μια καλή αναφορά 
μέσω πίστης, δεν έλαβαν την υπόσχεση. Ο Θεός έχει προσφέρει κάτι 
καλύτερο για εμάς, ότι χωρίς εμάς δεν πρέπει να γίνουν τέλειοι. Γι 'αυτό, 
βλέποντας ότι είμαστε επίσης πυκνοί με ένα τόσο μεγάλο σύννεφο 
μαρτύρων, ας αφήσουμε στην άκρη κάθε βάρος, και την αμαρτία που μας 
ενοχλεί τόσο εύκολα, και ας τρέξουμε με υπομονή τον αγώνα που 
βρίσκεται μπροστά μας, Κοιτώντας στον Ιησού τον συγγραφέας και 
τελικός της πίστης μας. ο οποίος για τη χαρά που είχε μπροστά του 
υπέμεινε τον σταυρό, περιφρονώντας την ντροπή και βρίσκεται κάτω από 
το δεξί μέρος του θρόνου του Θεού. "


Ας πάρουμε μερικούς ορισμούς λέξεων για να μας βοηθήσουν να 
κατανοήσουμε τι σημαίνει ο Θεός εδώ. Το "Faith" είναι πίστη. Είναι μια 
«σταθερή πειθώ που βασίζεται στην ακοή». Είμαστε πεισμένοι από αυτά 
που ακούμε. Είμαστε πεπεισμένοι χωρίς αμφιβολία γιατί γνωρίζουμε ότι 
αυτός που μας λέει είναι αληθινός.
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Το "Ουσία" είναι απτόσταση. Σημαίνει «πραγματικότητα, διαβεβαίωση, 
ουσία, ουσία, θεμέλιο, εγγύηση». Στο Εβραίους 1: 3, ο Ιησούς Χριστός 
ονομάζεται ο χαρακτήρας του hostostasis του Θεού. Είναι η 
«αναπαράσταση της πραγματικότητας» του χαρακτήρα του Θεού. Όταν 
βλέπετε τον Χριστό, βλέπετε τον Θεό και τον Χαρακτήρα Του. Ο Χριστός 
μπορούσε να δει, να ακούσει και να αισθανθεί. Ήταν αληθινός στους 
μαθητές Του. Είναι η Πραγματικότητα του Θεού. Είναι λοιπόν με τα 
πράγματα στη ζωή μας. Η «πίστη» που έχουμε στον Χριστό είναι η 
«πραγματικότητά μας», η «ουσία», η «εγγύησή μας».


Η π ί σ τ η ε ί ν α ι η πρα γ μα τ ι κ ό τ η τ α « τω ν πρα γ μά των που 
ελπίζουμε» (elpizomenon). Αυτό είναι «περιμένουμε με επιθυμία». Έχουμε 
πολλά πάθη στη ζωή. Μπορεί να είναι ένα άτομο, μια πίστη, μια δουλειά, 
ευκαιρίες να βοηθήσουμε τους άλλους, πράγματα. Η πίστη είναι η 
πραγματικότητα ό, τι περιμένουμε με επιθυμία. Η πίστη σημαίνει ότι αυτό 
που ελπίζουμε είναι «πραγματικότητα».


Η πίστη είναι επίσης «η απόδειξη των πραγμάτων που δεν έχουν δει». Το 
«αποδεικτικό στοιχείο» είναι το elegchos. Είναι η «απόδειξη με δοκιμή». Η 
λέξη χρησιμοποιήθηκε για ειλικρινείς αποδείξεις εναντίον των 
κατηγορουμένων που οδήγησαν σε καταδίκη και κριτική. Το «πράγμα που 
δεν έχει δει» είναι ο πραγματισμός ή ο βλεπόμενος. Σημαίνει πράγματα 
που δεν μπορούν να δουν τα μάτια. Η πίστη είναι η «απόδειξη» πραγμάτων 
που δεν μπορούμε να δούμε με τα φυσικά μας μάτια.


Εάν αντιμετωπίζουμε δύσκολες στιγμές και έχουμε μεγάλη ελπίδα ότι τα 
πράγματα θα βελτιωθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας, τι κάνουμε; 
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Πιστεύουμε στον Θεό. Έχουμε πίστη. Είναι η πραγματικότητα των 
πραγμάτων που ελπίζουμε. Είναι η απόδειξη αυτού που δεν μπορούμε να 
δούμε.


Το "Faith" είναι ευχάριστο και δύσκολο, εύκολο και δύσκολο ταυτόχρονα. 
Είμαστε άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ατελείς και άποροι. Κάνουμε 
λάθη. Μπερδεύουμε. Πληγώσαμε και αισθανόμαστε τα πράγματα βαθιά. 
Ανησυχούμε. Νοιαζόμαστε βαθιά. Θέλουμε τόσο πολύ ώστε τα πράγματα 
να είναι καλύτερα από ό, τι είναι. Τι μας δίνει ο Θεός για να 
αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες; "Πίστη." Πιστεύουμε τι λέει. 
Ρωτάμε, μετά ακούστε. Δεν χάνουμε την καρδιά.


Πώς ζούμε μια «πίστη-ζωή;» Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στον Λόγο του 
Θεού. Συνεχίζουμε να περπατάμε μπροστά, ένα βήμα τη φορά. Ρίχνουμε 
τις φροντίδες μας στον Χριστό γιατί μας νοιάζει. Προσευχόμαστε αντί να 
ανησυχούμε. Έχουμε πίστη επειδή η πίστη που έθεσε ο Θεός στην καρδιά 
και το μυαλό μας τη στιγμή της σωτηρίας είναι η «ουσία» και η «απόδειξη» 
που πρέπει να περάσουμε στους δύσκολους καιρούς. Είναι περισσότερο 
από αρκετό.
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