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Төлөөлөгчид хүнд хэцүү цаг үеийг мэддэг байсан. Тэд Бурханы 
хүүхдүүд хэрхэн бэрхшээл, эсэргүүцэлтэй тулгарч болох талаар 
байнга бичдэг байв. Бурхан биднийг хамгаалалтгүй үлдээгээгүй.


"Одоо шударга хүмүүс итгэлээр амьдрах болно ... Одоо итгэл 
бол хүлээгдэж буй зүйлсийн мөн чанар, үл үзэгдэх зүйлсийн 
нотолгоо юм." Еврей 10:38 - 11: 1


Еврейчүүдэд бичсэн зохиолч уншигчдадаа зоригтой мэдэгдэл хийв. 
Тэрээр "шударга" хүмүүс "итгэл" -ээр амьдрах болно гэж бичсэн 
бөгөөд "итгэл" бол горьдлогын зүйлсийн "мөн чанар" бөгөөд 
харагдахгүй зүйлсийн "нотолгоо" юм. Христэд итгэгчид бүгд “итгэл” 
авралд зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг мэддэг (“Учир нь та итгэлийн 
ачаар нигүүлслээр аврагдах болно”), гэхдээ бидний олонх нь “итгэл” 
бол бид дэлхий дээр хэрхэн амьдрах ёстойгоо мартдаг. “Итгэл” -ээр 
амьдрах нь хачин эсвэл ер бусын зүйл биш юм. Энэ бол ердийн 
Христэд итгэгчдийн амьдрал юм. Бид мөнх амьдралын төлөө 
Бурханаас бүрэн хамааралгүй бөгөөд энэ дэлхий дээрх амьдралаас 
өөрсдөөсөө бүрэн эсвэл бүр хэсэгчлэн хамааралтай болно. Зүгээр л 
“итгэлээр” амьдардаг.


Жишээн дээр зохиолч Абел, Енох, Ноа, Абрахам, Сара, Исаак, Иаков, 
Иосеф, Мосе, Рахаб, Гедеон, Барак, Самсон, Иефтае, Давид, Самуэл, 
бошиглогчдын талаар дурдсан. Итгэлээр дамжуулан эдгээр хүмүүс 
“хаант улсуудыг номхотгож, шударга ёсыг хэрэгжүүлж, амлалт авч, 
арслангийн амыг зогсоож, галын хүчирхийллийг намжааж, илдний 
ирмэгт оргож, сул дорой байдлаасаа болж хүчирхэг болж, 
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тулалдаанд зоригтой болж, армиуд руу зугтав. харь гарагийнхны. 
Эмэгтэйчүүд


үхсэн хүмүүсээ дахин амилуулахаар хүлээн авав: бусад нь авралыг 
хүлээн авалгүй эрүүдэн шүүгдэв; Тэд илүү сайн амилалтыг олж 
авахын тулд: Бусдыг нь харгис тохуурхах, гүтгэх, шүүх, шоронд 
хоригдох зэрэг туршилт хийсэн: Тэд чулуугаар цовдлогдож, 
хөрөөдөг, уруу татагдаж, илдээр алагджээ: тэд нэхий, ямааны арьс; 
ядуу, зовж шаналж, тарчлаан зовох; (Энэ ертөнцөд зохисгүй хүмүүс 
байсан :) тэд цөл, ууланд, дэлхийн нүх, агуйд тэнүүчилсэн. Эдгээр нь 
бүгд итгэлээр сайн тайланг олж авсан боловч амлалтыг хүлээн 
аваагүй юм. Бурхан биднийг тэд төгс төгөлдөр болгохгүйн тулд илүү 
сайн зүйлийг өгсөн. Тиймийн тул бид ч гэсэн ийм агуу гэрчүүдийн 
үүлээр хүрээлэгдэж байгааг харан, бүх жин, мөн биднийг амархан 
нөмөрч буй нүглийг хойш нь тавьж, бидний өмнө тавьсан уралдааныг 
тэвчээртэйгээр гүйж, Есүсийг харж бидний итгэлийн зохиогч ба 
төгсөгч; Түүний өмнө тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө ичгүүрийг 
үл тоомсорлон загалмайг тэвчиж, Бурханы сэнтийн баруун гар талд 
суув. "


Бурхан энд юу хэлээд байгааг ойлгоход туслах хэдэн үгийн 
тодорхойлолтыг авч үзье. “Итгэл” бол пистис юм. Энэ бол “сонсголд 
суурилсан хатуу ятгалаг” юм. Бид сонссон зүйлдээ бат итгэдэг. 
Бидэнд үнэнийг хэлдэг Нэгэнийг мэддэг учраас бид эргэлзээгүй 
эргэлздэггүй.
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“Бодис” гэдэг нь гипостостаз юм. Энэ нь “бодит байдал, баталгаа, 
мөн чанар, мөн чанар, үндэс суурь, баталгаа” гэсэн үг юм. Еврей 1: 3-
т Есүс Христийг Бурханы charakter tes hupostasis гэж нэрлэдэг. Тэр 
бол Бурханы зан чанарын "бодит байдлын илэрхийлэл" юм. Та 
Христийг харахдаа Бурхан ба Түүний зан чанарыг хардаг. Христийг 
харж, сонсож, мэдэрч чаддаг байв. Тэр шавь нартаа бодитой байсан. 
Тэр бол Бурханы бодит байдал юм. Бидний амьдралд тохиолддог 
зүйлүүд ч бас ийм байдаг. Христэд итгэх “итгэл” бол бидний “бодит 
байдал”, “мөн чанар”, “баталгаа” юм.


Итгэл бол "найдвар тавьсан зүйл" (elpizomenon) бодит байдал юм. 
Энэ бол бидний "хүслээр хүлээдэг" зүйл юм. Бид амьдралд олон 
хүсэл тэмүүлэлтэй байдаг. Энэ нь хүн, итгэл үнэмшил, ажил 
мэргэжил, бусдад туслах боломж, зүйл байж болно. Итгэл бол хүсэл 
эрмэлзлээр бидний хүлээж байгаа бүх зүйлийн бодит байдал юм. 
Итгэл гэдэг нь бидний найдаж байгаа зүйл бол "бодит байдал" гэсэн 
үг юм.


Итгэл бол бас “харагдахгүй зүйлсийн нотолгоо” юм. "Нотолгоо" бол 
elegchos юм. Энэ бол “туршилтаар нотлох баримт” юм. Энэ үгийг 
яллагдагчийн эсрэг үнэн зөв нотлох баримтыг ашигласан бөгөөд энэ 
нь ял шийтгэл, зэмлэлд хүргэсэн юм. “Үзэгдээгүй зүйл” бол 
прагматон ou blepomenon юм. Энэ нь нүдээр харах боломжгүй 
зүйлийг хэлнэ. Итгэл бол бидний нүдээр харж чадахгүй зүйлсийн 
“нотолгоо” юм.
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Хэрэв бид хүнд хэцүү цаг үе тулгараад байгаа бөгөөд бүх зүйл бидний 
таалалд нийцэх болно гэж найдаж байгаа бол бид яах ёстой вэ? Бид 
Бурханд итгэдэг. Бидэнд итгэл байна. Энэ бол бидний найдаж байгаа 
зүйлүүдийн бодит байдал юм. Энэ бол бидний харж чадахгүй зүйлийн 
баталгаа юм.


“Итгэл” бол тааламжтай бас хэцүү, амархан бөгөөд хэцүү байдаг. Бид 
хүн шүү дээ. Энэ нь бид төгс бус, хэрэгцээтэй гэсэн үг юм. Бид алдаа 
гаргадаг. Бид заваарч байна. Бид аливаа зүйлийг гомдоож, гүнзгий 
мэдэрдэг. Бид санаа зовж байна. Бид маш их санаа зовдог. Бүх зүйл 
тэднээс дээр байхын тулд бид маш их зүйлийг хүсдэг. Эдгээр бүх 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Бурхан бидэнд юу өгсөн бэ? “Итгэл.” 
Бид Түүний хэлсэнд итгэдэг. Бид асууж, дараа нь сонсоорой. Бид 
зүрх сэтгэлээ алддаггүй.


Бид хэрхэн “итгэл-амьдралаар” амьдрах вэ? Бид Бурханы үгэнд 
итгэсээр байдаг. Бид алхам алхмаар урагшилсаар л байна. Тэр 
биднийг халамжилдаг тул бид Христэд ач холбогдол өгдөг. Бид санаа 
зовохын оронд залбирдаг. Авралын мөчид Бурхан бидний зүрх 
сэтгэл, оюун ухаанд суулгасан итгэл бол бидний хүнд хэцүү цаг үеийг 
даван туулахад шаардагдах “мөн чанар” ба “нотолгоо” учраас бидэнд 
итгэл байдаг. Энэ нь хангалттай юм.
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