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ሐዋርያት ስለ አስቸጋሪ ጊዜያት ያውቁ ነበር ፡፡ የእግዚአብሔር ልጆች ችግር እና 
ተቃውሞ እንዴት ሊገጥማቸው እንደሚችል ብዙ ጊዜ ጽፈዋል ፡፡ እግዚአብሔር 

ያለመከላከያ አልተወንም።


“አሁን ጻድቅ በእምነት ይኖራል… አሁን እምነት ተስፋ የምናደርገው ነገር ፍሬ 
ነው ፣ ያልታየውንም ማስረጃ ነው።” ዕብራውያን 10 38 - 11: 1


ለዕብራውያን ጸሐፊ ለአንባቢዎቹ ደፋር መግለጫ ሰጡ ፡፡ እሱ “ጻድቅ” 

“በእምነት” እና “በእምነት” እንደሚኖር የተጻፈው የተስፋ ነገር “ፍሬ ነገር” እና 
የማይታዩ ነገሮች “ማስረጃ” ነው ሲል ጽ Heል። እያንዳንዱ ክርስቲያን ለመዳን 

“እምነት” አስፈላጊ መሆኑን ያውቃል (“በጸጋ በእምነት አድናችኋልና”) ፣ ግን 
ብዙዎቻችን “እምነት” በምድር ላይ እንዴት እንደምንኖር እንረሳለን። “በእምነት” 
መኖር እንግዳ ወይም ያልተለመደ አይደለም። መደበኛው ክርስቲያናዊ ሕይወት 

ነው ፡፡ እኛ ለዘላለም ሕይወት ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ አንመካም ፣ 
ከዚያ በምድር ላይ ላለው ለዚህ ሕይወት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በእራሳችን 

ላይ ብቻ እንመካለን ፡፡ ጻድቁ “በእምነት” ይኖራሉ።


እንደ ምሳሌ ጸሐፊው አቤልን ፣ ሄኖክን ፣ ኖህን ፣ አብርሃምን ፣ ሳራን ፣ ይስሐቅን ፣ 
ያዕቆብን ፣ ዮሴፍን ፣ ሙሴን ፣ ረዓብን ፣ ጌዴዎንን ፣ ባርቅን ፣ ሳምሶንን ፣ 

ዮፍታሔን ፣ ዳዊትን ፣ ሳሙኤልን እና ነቢያትን ጠቅሷል ፡፡ እነዚህ ሰዎች 
በእምነት “መንግስትን አሸንፈዋል ፣ ጽድቅን አደረጉ ፣ ተስፋዎችን አገኙ ፣ 
የአንበሶችን አፍ ገታ ፣ የእሳትን ኃይል አጠፋ ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ ፣ 

ከድክመቶች የተነሳ ተጠናክረዋል ፣ በጦርነት ጎበዝ ሆኑ ፣ ወደ ሰራዊቱ መሸሽ 
ተመለሱ የውጭ ዜጎች. ሴቶች ሙታናቸውን እንደገና አስነስተው ተቀበሉ: ሌሎች 
ደግሞ መዳንን አልተቀበሉም; የተሻለ ትንሣኤ እንዲያገኙ ሌሎች ደግሞ በጭካኔ 

በተገረፉበት በመገረፍ ፣ በመገረፍ ፣ አዎን ፣ በእስራትና በእስር ቤትም ተፈተኑ። 
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የፍየል ቆዳዎች; ድሃ ፣ መከራ ፣ ስቃይ ፣ ዓለሙ የማይገባቸው ስለ ነበሩ በምድረ 
በዳና በተራራ በምድርም ዋሻዎችና ዋሻዎች ተንከራተቱ። እነዚህ ሁሉ በእምነት 

ጥሩ ምስክሮች ከሆኑ በኋላ የተስፋውን ቃል አልተቀበሉም። ያለ እኛ ፍጹማን 
እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ለእኛ አንድ የተሻለ ነገር ሰጥቶናል። ስለዚህ እኛ ደግሞ 
በዚህ ታላቅ ምስክሮች ደመና ተከብበን ሳለን ክብደትን ሁሉ እና በቀላሉ 

የሚከብበንን ኃጢአት ወደ ጎን እናድርግ በፊታችን ያለውንም ሩጫ በትዕግሥት 
በትዕግሥት እንሩጥ። የእምነታችን ደራሲ እና ማጠናቀቂያ; እርሱም እፍረቱን 

በመናቅ በፊቱ ስላለው ደስታ መስቀልን ታግሦ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ 
ተቀምጧል። ”


እግዚአብሔር እዚህ ምን ማለት እንደ ሆነ ለመረዳት እንድንችል ጥቂት የቃል 

ትርጓሜዎችን እናገኝ ፡፡ “እምነት” ፒስታስ ነው ፡፡ እሱ “በመስማት ላይ የተመሠረተ 
ጽኑ ማሳመን” ነው። በምንሰማው ነገር በጥብቅ ተማምነናል ፡፡ የሚነግረን እርሱ 
እውነት መሆኑን ስለምናውቅ ያለ ጥርጥር እርግጠኞች ነን ፡፡


“ንጥረ ነገር” hupostasis ነው። ትርጉሙ “እውነታ ፣ ማረጋገጫ ፣ ማንነት ፣ ይዘት 
፣ መሠረት ፣ ዋስትና” ማለት ነው። በዕብራውያን 1 3 ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ 
የእግዚአብሔር charakter tes hupostasis ተብሎ ይጠራል ፡፡ እርሱ 

የእግዚአብሔር ባሕርይ “የእውነታ ውክልና” ነው። ክርስቶስን ሲያዩ 
እግዚአብሔርን እና የእርሱን ባሕርይ ያያሉ። ክርስቶስ ሊታይ ፣ ሊሰማ እና ሊሰማ 

ችሏል ፡፡ እርሱ ለደቀ መዛሙርቱ እውነተኛ ነበር ፡፡ እርሱ የእግዚአብሔር እውነታ 
ነው ፡፡ በሕይወታችን ውስጥ ያሉ ነገሮች እንዲሁ ናቸው ፡፡ በክርስቶስ ያለን 
“እምነት” “እውነታችን” ፣ “ቁስችን” ፣ “ዋስትናችን” ነው።


እምነት “በተስፋ የምንጠብቀው ነገር” (elpizomenon) እውነታው ነው። ይህ 

“በፍላጎት” የምንጠብቀው ነው። በህይወት ውስጥ ብዙ ፍላጎቶች አሉን ፡፡ እሱ 
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አንድ ሰው ፣ እምነት ፣ ሥራ ፣ ሌሎችን ለመርዳት እድሎች ፣ ነገሮች ሊሆን 
ይችላል። እምነት በምኞት የምንጠብቀውን ማንኛውንም ነገር እውነታ ነው ፡፡ 

እምነት ማለት ተስፋ የምናደርገው “እውነታ” ነው ማለት ነው።


እምነትም “የማይታዩትን ነገሮች ማስረጃ” ነው። “ማስረጃ” ውበት ያላቸው ናቸው 
፡፡ እሱ “በሙከራ ማረጋገጫ” ነው። ቃሉ በተከሳሹ ላይ ለፍርድ እንዲቀርብ እና 

ተግሣጽ እንዲሰጥ ያደረገና በእውነተኛ ማስረጃ ጥቅም ላይ ውሏል ፡፡ “ያልታዩ 
ነገሮች” ፕራግማቶን ወይ blepomenon ነው። እሱ በዓይን የማይታዩ ነገሮችን 
ማለት ነው ፡፡ በአካላዊ ዓይናችን የማናያቸው ነገሮች “ማረጋገጫ” እምነት ነው ፡፡


አስቸጋሪ ጊዜያት የሚያጋጥሙን ከሆነ እና ነገሮች ወደ ፍላጎታችን ይሻሻላሉ 
የሚል ትልቅ ተስፋ ካለን ምን እናድርግ? እግዚአብሔርን እናምናለን ፡፡ እምነት 
አለን ፡፡ ተስፋ የምናደርጋቸው ነገሮች እውነታ ነው ፡፡ እኛ ማየት የማንችለው 

ማረጋገጫ ነው ፡፡


“እምነት” አስደሳች እና አስቸጋሪ ፣ ቀላል እና ከባድ በተመሳሳይ ጊዜ ነው። እኛ 
ሰው ነን ፡፡ ያ ማለት እኛ ፍጽምና የጎደለን እና ችግረኞች ነን ማለት ነው ፡፡ ስህተት 

እንሠራለን ፡፡ እኛ እንበታተናለን ፡፡ ጉዳቶች በጥልቀት እናዝናለን እና ይሰማናል ፡፡ 
እንጨነቃለን ፡፡ እኛ በጥልቀት እናሳስባለን ፡፡ ነገሮች ከእነሱ የተሻሉ እንዲሆኑ 

በጣም እንፈልጋለን ፡፡ እነዚህን ሁሉ ስጋቶች ለመቋቋም እግዚአብሔር ምን 
ይሰጠናል? “እምነት” የሚለውን እናምናለን ፡፡ እንጠይቃለን ፣ ከዚያ ያዳምጡ ፡፡ 
ልብ አናጣም ፡፡


“የእምነት ሕይወት” እንዴት እንኖራለን? የእግዚአብሔርን ቃል ማመን 
እንቀጥላለን። አንድ በአንድ እርምጃ ወደፊት መሄዳችንን እንቀጥላለን። እኛ ስለ 
እኛ ስለሚያስብ የእኛን ትኩረት በክርስቶስ ላይ እንጥላለን ፡፡ ከጭንቀት ይልቅ 

እንጸልያለን ፡፡ እኛ እምነት አለን ምክንያቱም እግዚአብሔር በድነት ወቅት 
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በልባችን እና በአዕምሯችን ውስጥ ያስቀመጠው እምነት በአስቸጋሪ ጊዜያት 
ውስጥ ማለፍ የሚያስፈልገን “ንጥረ ነገር” እና “ማስረጃ” ነው ፡፡ ከበቂ በላይ ነው 

፡፡
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