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Saî jî bi demên dijwar dizanibûn. Sık sık, bu çocuklar, ne rehmeti ve
muxalifbirin ne rehin de gelgelebilir. Xwedê me bêparastin nehişt.
"Niha tenê bi îmanê bijîn ... Niha bawerî madeya tiştên hêvî dikir e,
delîlên tiştên ku nayê dîtin e." Îbranî 10:38 – 11:1
Îbranî'ye yazar cesur bir beyaveceni iletti. Wî nivîsiye ku "ademî" dê bi
"bawerî" û "îmanê" bijî "maddeya" tiştên ku hêvî dikir û "delîlên" tiştên ku
nayê dîtin e. . Her şagirtekî Îsa dizane ku "bawerî" ji bo xelasiyê lazim e ("Ji
ber ku bi kerema xwe hûn bi rêya baweriyê xelas dibin"), lê gelek ji me ji bîr
dikin ku "bawerî" çawa lazim e ku em li ser erdê bijîn. " iman" le yaşayan
ne de bir asabi. Bu normal bir Christian life. . Ji bo jiyana bêdawî, em bi
temamî bi Xwedê ve girêdayî ne, û ji bo vê jîyana li ser erdê, em bi temamî
an jî bi qismî xwe ve girêdayî ne. Tenê bi "baweriyê" dijîn.
. Wekî mînak, nivîskar behsa Abel, Enoch, Nûh, Îbrahîm, Sara, Îshak,
Jacob, Joseph, Mûsa, Rahab, Gedeon, Barak, Samson, Jefthae, Dawid,
Samuel û Pêxemberan dike. Bu karalar "bu milletin "talihli, vasi yeti, elde
kismeli vaadi, aslanlarin delisi durarak, ateşin dolayisinda durgun, kılıçin
edge'den kaçtı, zaflimden güçlü, canli bir şer tanir, dişerde canakan,
cereyanlarin cereyanlarin asintilerinin esmanlarina geri dolayi. Jinan miriyên
xwe ji nû ve rakirin jiyanê: û yên din jî hatin îşkencekirin, teslîmiyet qebûl
nekirin; . Ji bo ku ew ji miriyan baştir bên miriyan: Û hinekên din jî henekên
zordar û derheqê wan de hebûn, belê, bend û zindan kirin: Ew hatin
kevirkirin, hatin dîtin, hatin ceribandin, bi şûr hatin kuştin: Di pez û bizinan
de diçûn; ; bêhêvî, êş, êşkence, (Ji wan, ku cîhan ne hêja bû:) di çol û
çiyayan de û di dens û şikeftên erdê de digerînin . Û van hemûyan, ku bi
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baweriya xwe raporeke baş bi dest xistin, soz nestandin. Xwedê ji me re
tiştekî baştir peyda kiriye, ku ew bêyî me bê qismî çênabe. . Gava em
dibînin ku em jî ewrekî wisa mezin ê şahidên yehowa ne, bila em her
giraniyê bidin aliyekî, û em bi sebir birevin, û bila em bi sebir birevin, ên ku
li ber me hatine danîn, li îsa dinêrin ku nivîskarê baweriya me û temamkerê
baweriya me ye; "Ki bu, o da, o da, o da, o da hrosp,kure, ve yezdan texte
nin en asaye teneat inen o şaide."
Bir kaç sözcüğün tazmini aliyeli oku, bu da Burada, "Faith" pistis. " Bi
bihîstina xwe dispêre îqnakirina hişk " . Bi rastî, ne dibihîzin, em bi hev re
bawer in. Çünkü, bir inayet indi, çünkü o da, "Ki" demeli r'arast.
"Madde" hustaz. " Rastî , güvence , esen , madde , bingeh , garanti "
anlamına . Ibranî 1:3' de, Jesus Mesîh'e " " " hûpostasis " (Hûpostasis)
(Hûstasis) (Hûstasis) (Hûstasis) (hûstasis) (hûstasis) olarak anma. Ew
"temsîla rastiya" Karakterê Xwedê ye. . Ç.H. 'i, """ . Christ, gevt ve his. O,
şagirtên xwe re elhemd digirt. O, """ Xwedê". Bu, bu da, bir şeyler le emel.
" Baweriya " me bi Mesîh " e " rastiya me , " madde " me " garantiye .
Bawerî rastiya "tiştên hêvî dikir" (elpîzomenon) e. Ya ku em "bi xwestek
hêvî dikin" ev e. Di jiyanê de gelek hesên me hene. Dibe ku mirovek,
baweriyek, karek, derfetên alîkariya kesên din, tiştinan be. Bawerî rastiya
tiştê ku em bi xwestek hêvî dikin e. Bawerî tê wê wateyê ku ya ku em hêvî
dikin "rastî" ye.
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Bawerî jî "delîlên tiştên ku nayê dîtin" e "Delîl" elegchos e. " Bi ceribandinê
delîle " ye . Li hemberî sûcdarên ku rê li ber mehkûmiyet û îsyanê vekir, ev
gotin bi delîlên rast hatin bikaranîn. "Tiştên ku nayê dîtin" pragmaton ou
blepomenon e. Yanî tiştên ku bi çavan nayê dîtin e. Bawerî "delîla" tiştên
ku em nikarin bi çavên xwe yên fîzîkî bibînin e.
Eger em rastî demên dijwar tên û hêviya me mezin e ku tiştên li gorî me
baştir bibin, em çi dikin? Em ji Xwedê bawer dikin. Baweriya me heye.
Rastiya tiştên ku em hêvî dikin e. Bu, ne bir kanıt aku em ne dene.
"Bawerî" di heman demê de xweş û dijwar, hêsan û dijwar e. ..insan. Bu da
demek ki, kumkuz ve gerekdar. Xeletiyên xwe dikin. Bu radeye. . Bir şeyler
bir şeyler yakar ve his edildik. Bu da, bir an. Ee, em bi kûratî xema xwe
distînin. Bir şeyler daha iyi bir şeyler. Bu her nehsiye de, Bu lalbirin
adaptesi ne? "Bawerî." O ne demeli, o ne demeli, Ee, sonra dinlir. Bu da
dilê xwe winda nake.
" Bawerî-jiyan" de em çawa bijîn? . Em her tim bi Peyva Xwedê bawer
dikin. Her an bir tek, bir tek, bir tek, her an, her bir eve, her eve, her eve,
her an bir eve, her eve bir a Çünkü o, o da me dine. ..li şûna ku em bi
terene dua bikin. Baweriya me heye ji ber ku baweriya Xwedê di dilê me de
û di hişê me de cih digire, "madde" û "delîl" e ku gerek em di demên dijwar
re derbas bibin. Ji vê jî wêdetir e.
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