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Апостолдар қиын кезеңдер туралы білетін. Олар Құдайдың балалары 
қиындықтар мен қарсылықтарға қалай тап болатыны туралы жиі 
жазды. Құдай бізді қорғансыз қалдырмады.


«Енді әділдер сеніммен өмір сүреді ... Енді сенім - үміттенген 
нәрселердің мәні, көрінбейтін нәрселердің дәлелі». Еврейлерге 
10:38 - 11: 1


Еврейлерге жазушы оқырмандарына батыл мәлімдеме жасады. Ол 
“әділеттілер” “сеніммен” өмір сүретінін және “сенім” - үміттенген 
нәрселердің “мәні” және көрінбейтін нәрселердің “дәлелі” екенін 
жазды. Кез-келген мәсіхші «сенім» құтқарылу үшін қажет екенін біледі 
(«сен сенім арқылы құтқарыласың»), бірақ көбіміз «сенімнің» жер 
бетінде өмір сүруіміз керек екенін ұмытып кетеміз. «Сеніммен» өмір 
сүру таңқаларлық емес немесе ерекше емес. Бұл қалыпты 
христиандық өмір. Біз мәңгілік өмір үшін Құдайға толықтай тәуелді 
емеспіз, содан кейін жердегі осы өмірге толықтай немесе тіпті ішінара 
өзімізге тәуелді боламыз. Әділдер “сеніммен” өмір сүреді.


Мысал ретінде жазушы Абыл, Енох, Нұх, Ибраһим, Сара, Ысқақ, 
Жақып, Жүсіп, Мұса, Рахаб, Гедеон, Барак, Самсон, Иефта, Дәуіт, 
Самуил және пайғамбарлар туралы айтады. Сенім арқылы бұл 
адамдар «патшалықтарды бағындырды, әділдік жасады, уәделерге 
қол жеткізді, арыстанның аузын тоқтатты, өрттегі зорлықты сөндірді, 
семсердің шетінен құтылды, әлсіздіктен мықты болды, шайқаста 
батыл болды, әскерлерді қашып кетті. келімсектердің. Әйелдер
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қайтыс болған адамдар қайтадан тіріліп, басқалары азат етілді, 
босатылуды қабылдамады; Жақсырақ қайта тірілу үшін: басқалары 
қатыгез мысқылдар мен ұрыс-керістерге, сөйтіп, қамауға алынып, 
түрмеге жабылуға сотталды: таспен ұрылды, кесілді, азғырылды, 
семсермен өлтірілді; ешкі терілері; жоқшылық, азаптау, азап шегу; 
(Әлем оларға лайық емес еді) олар шөл мен тауда, жердің 
үңгірлерінде және үңгірлерінде кезді. Мұның бәрі сенім арқылы 
жақсы есеп алғанымен, уәдеге ие болмады. Құдай біз үшін олардан 
кемелді болмау үшін жақсы нәрсені ұсынды. Сондықтан бізді сондай-
ақ үлкен куәгерлердің бұлтымен қоршап тұрғанын көріп, барлық 
салмақты және бізді оңай жауып тұрған күнәні біржола қояйық, және 
алдымызда тұрған жарыста шыдамдылықпен жүгірейік, Исаға қарап. 
біздің сеніміміздің авторы және аяқтаушысы; Оның алдында тұрған 
қуаныш үшін масқараны жоққа шығарып, айқышқа төзіп, Құдай 
тағының оң жағына отырды ».


Мұнда Құдайдың нені білдіретінін түсінуге көмектесетін бірнеше 
анықтама берейік. “Сенім” - бұл пистис. Бұл “естуге негізделген 
сенімді сендіру”. Бізді естігендеріміз нық сендіреді. Біз күмәнсіз 
сенімдіміз, өйткені бізге шындықты айтатынды білеміз.


«Зат» - бұл гупостаз. Бұл «шындық, сенімділік, мән, мазмұн, негіз, 
кепілдік» дегенді білдіреді. Еврейлерге 1: 3-те Иса Мәсіх Құдайдың 
характер тес хупостазасы деп аталады. Ол Құдайдың Мінезінің 
«шындықтың өкілі». Мәсіхті көргенде сіз Құдайды және Оның мінезін 
көресіз. Мәсіхті көруге, естуге және сезуге болатын. Ол шәкірттері 
үшін шынайы болды. Ол Құдайдың ақиқаты. Біздің өмірімізде де 
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солай болады. Мәсіхке деген «сенім» біздің «шындық», «субстанция», 
«кепілдеме» болып табылады.


Сенім - бұл «үміттенген нәрселердің» шындығы (элпизомен). Мұны біз 
«тілекпен күтеміз». Біздің өмірде көптеген құмарлықтар бар. Бұл 
адам, сенім, жұмыс, басқаларға көмектесу мүмкіндіктері, заттар 
болуы мүмкін. Сенім - бұл біз қалаған нәрселердегі шындық. Сенім 
дегеніміз, біз «шындық» деп үміттенеміз.


Сенім - бұл “көрінбейтін нәрселердің дәлелі”. «Дәлел» - бұл элегхо. 
Бұл “сынақ арқылы дәлелдеу”. Бұл сөз айыпталушыға қатысты 
айыптау мен сөгіске әкелген шынайы дәлелдер қолданылды. 
«Көрінбегендер» - бұл прагматонды және блепоменон. Бұл көзге 
көрінбейтін нәрселерді білдіреді. Сенім - бұл біздің көзімізбен көре 
алмайтын нәрселердің «дәлелі».


Егер қиын-қыстау кезеңді бастан кешіріп, жағдайдың жақсаратынына 
үлкен үміт артып отырсақ, не істейміз? Біз Құдайға сенеміз. Бізде 
сенім бар. Бұл біз күткен нәрселердің шындығы. Бұл біздің көре 
алмайтындығымыздың дәлелі.


«Сенім» - бұл жағымды және қиын, сонымен бірге оңай және қиын. 
Біз адамбыз. Бұл біздің кемелсіз және мұқтаж екенімізді білдіреді. Біз 
қателіктер жібереміз. Біз шатасып жатырмыз. Біз бәрін ренжітеміз 
және қатты сезінеміз. Біз алаңдаймыз. Біз өте маңызды Біз заттардың 
олардан жақсырақ болғанын қалаймыз. Құдай осы мәселелердің 
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бәрін шешуге бізге не берді? «Сенім.» Біз оның айтқанына сенеміз. Біз 
сұраймыз, содан кейін тыңдаңыз. Біз көңілімізді жоғалтпаймыз.


Біз «сенім-өмір» арқылы қалай өмір сүреміз? Біз Құдай Сөзіне сене 
береміз. Біз бір адым алға қарай жүре береміз. Біз қамымызды 
Мәсіхке арнаймыз, өйткені Ол бізге қамқорлық жасайды. Біз 
алаңдаудың орнына дұға етеміз. Біздің сеніміміз бар, өйткені Құдай 
біздің құтқарылу сәтінде біздің жүрегіміз бен санамызға салған сенім 
біз үшін қиын кезеңдерді бастан кешіруіміз керек «зат» және «дәлел» 
болып табылады. Бұл жеткілікті.
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