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השליחים ידעו על תקופות קשות .הם כתבו לעיתים קרובות כיצד ילדי אלוהים
.יכולים להתמודד עם צרות והתנגדות .אלוהים לא השאיר אותנו חסרי הגנה
עכשיו הצדיקים יחיו באמונה  ...עכשיו האמונה היא המהות של הדברים"
המקווים ,עדות לדברים שלא נראו ".עברים 1 :11 - 10:38
הכותב העברי הצהיר בפני קוראיו הצהרה נועזת .הוא כתב שה"צודק "יחיה
מ"אמונה" ו"אמונה "הוא" המהות "של הדברים המקווים ו"הראיה" של דברים
שלא נראים .כל נוצרי יודע ש"אמונה "נחוצה לישועה )" כי בחסד ניצלתם
באמצעות אמונה "( ,אך רבים מאיתנו שוכחים ש"אמונה" היא הדרך בה אנו
אמורים לחיות על כדור הארץ .לחיות על ידי "אמונה" אינו מוזר או יוצא דופן.
אלה החיים הנוצרים הרגילים .איננו תלויים לחלוטין באלוהים לחיי נצח ,ואז
תלויים בעצמנו לחלוטין או אפילו באופן חלקי לחיים אלה עלי אדמות .הצודקים
".חיים על ידי "אמונה
כדוגמאות מזכיר הכותב את הבל ,חנוך ,נח ,אברהם ,שרה ,יצחק ,יעקב ,יוסף,
משה ,רהב ,גדעון ,ברק ,שמשון ,יפת ,דוד ,שמואל והנביאים .באמצעות אמונה
אנשים אלה "הכניעו ממלכות ,יצרו צדק ,השיגו הבטחות ,עצרו את פיהם של
אריות ,כיבו את אלימות האש ,ברחו מקצה החרב ,מחולשה הוחזקו ,שעשו את
עצמם בגבורה בקרב ,פנו לברוח מהצבאות של החייזרים .נשים קיבלו את
המתים שגדלו שוב לחיים :ואחרים עונו ולא קיבלו פליטה; כדי שהם יקבלו
תחייה טובה יותר :ואחרים נשפטו מלגלוגים ואכזריות ,כן ,גם על קשרים ומאסר.
עורות עזים; להיות חסר כל ,סובל ,מיוסר; )שלעולם העולם לא היה ראוי להם (:
הם נדדו במדבריות ובהרים ,ובמגבעות ובמערות האדמה .וכל אלה ,לאחר
שקיבלו דוח טוב באמצעות אמונה ,לא קיבלו את ההבטחה .אלוהים סיפק לנו
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דבר טוב יותר ,שהם בלעדינו לא יהיו מושלמים .לפיכך ,כיוון שגם אנו עוקפים
סביב ענן עדים כה גדול ,בואו נניח את כל המשקל ואת החטא שעושה אותנו כל
כך בקלות ,ונרוץ בסבלנות את המירוץ שמונח לפנינו ,מביט אל ישוע מחבר
ומסיים את אמונתנו; אשר על השמחה שהונחה לפניו סבל את הצלב ,בז לבושה
" .ומועמד ליד ימין של כס האל
בואו נקבל כמה הגדרות מילים שיעזרו לנו להבין למה אלוהים מתכוון כאן.
"אמונה" זה פיסטיס .זוהי "שכנוע איתן המבוסס על שמיעה ".אנו משוכנעים
בתקיפות ממה שאנחנו שומעים .אנו משוכנעים ללא ספק מכיוון שאנחנו יודעים
.שמי שאומר לנו שהוא נכון
פירושו "מציאות ,ביטחון ,מהות ,מהות ,יסוד ,ערבות" hupostasis. .חומר" הוא"
של אלוהים .הוא  character tes hupostasisבעברית  ,3 :1ישוע המשיח נקרא
"ייצוג המציאות" של אופיו של אלוהים .כשאתה רואה את המשיח ,אתה רואה
את האל ואת אופיו .המשיח היה ניתן לראות ,לשמוע ולהרגיש .הוא היה אמיתי
לתלמידיו .הוא מציאות האל .כך זה לגבי הדברים בחיינו .ה"אמונה "שיש לנו
.במשיח היא ה"מציאות" שלנו" ,החומר" שלנו" ,הערבות שלנו
אמונה היא המציאות "של הדברים המקווים" )אלפיזומנון( .זה מה שאנחנו
"מצפים ברצון" .יש לנו הרבה תשוקות בחיים .זה יכול להיות אדם ,אמונה,
עבודה ,הזדמנויות לעזור לאחרים ,דברים .אמונה היא המציאות של כל מה
שאנחנו מצפים לו ברצון .אמונה פירושה שמה שאנחנו מקווים לו הוא
"".מציאות
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אמונה היא גם "עדות לדברים שלא נראים"" .עדות" היא אלג'ות .זו "ההוכחה
במבחן" .המילה שימשה כראיות אמת כנגד הנאשמים שהביאו להרשעה
זה אומר דברים  Blepomenon.ולהוכחה" .דברים שלא נראים" הוא פרגמנון או
שלא ניתן לראות בעיניים .אמונה היא "ההוכחה" לדברים שאיננו יכולים לראות
.בעינינו הפיזיות
אם אנו עומדים בפני תקופות קשות ויש לנו תקווה גדולה שהדברים ישתפרו
לטעמנו ,מה אנו עושים? אנו מאמינים לאלוהים .יש לנו אמונה .זו המציאות של
.הדברים שאנחנו מקווים להם .זו ההוכחה למה שאנחנו לא יכולים לראות
אמונה" מענגת וקשה ,קלה וקשה בו זמנית .אנחנו אנושיים .זה אומר שאנחנו"
לא מושלמים ונזקקים .אנחנו עושים טעויות .אנחנו מפשלים .אנחנו פוגעים
ומרגישים את הדברים עמוק .אנחנו דואגים .אכפת לנו מאוד .אנחנו כל כך
רוצים שהדברים יהיו טובים יותר ממה שהם .מה נותן לנו אלוהים כדי להתמודד
עם כל החששות הללו? "אֱמּונָה ".אנו מאמינים למה שהוא אומר .אנחנו
.שואלים ואז מקשיבים .אנחנו לא מאבדים רוח
כיצד אנו חיים "חיי אמונה?" אנו ממשיכים להאמין לדבר האל .אנחנו ממשיכים
ללכת קדימה ,צעד אחר צעד .אנו מטילים את דאגותינו על ישו מכיוון שהוא
דואג לנו .אנו מתפללים במקום לדאוג .יש לנו אמונה מכיוון שהאמונה שאלוהים
שם בלבנו ובנפשנו ברגע הישועה היא ה"חומר "וה"ראיה" שאנחנו צריכים
.לעבור את התקופות הקשות .זה די והותר
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