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 رسـوالن در مـورد زمـان سـخت مـی دانسـتند. آنـها اغـلب در مـورد ایـنکه چـگونـه فـرزنـدان خـدا مـی تـوانـند


با مشکل و مخالفت مواجه شوند، نوشتند. خدا ما رو بي دفاع نگفت

 در حـال حـاضـر فـقط بـایـد بـا ایـمان زنـدگـی مـی کـنند ... در حـال حـاضـر ایـمان مـاده ای از چـیزهـایـی"


است که امیدوار بود، شواهد از چیزهایی که دیده نمی شود." عبری 10:38 – 11:1

 نـویـسنده بـه عـبری هـا بـیانـیه جـسورانـه ای بـه خـوانـندگـان خـود داد. او نـوشـت کـه "فـقط" تـوسـط "ایـمان"

 زنـدگـی مـی کـنند و "ایـمان" اسـت "مـاده" از چـیزهـایـی کـه بـه امـید و "شـواهـد" از چـیزهـایـی کـه دیـده

 نـــمی شـــود. هـــر مـــسیحی مـــی دانـــد کـــه "ایـــمان" بـــرای رســـتگاری الزم اســـت ("بـــرای فـــضل شـــما را از

 طــریــق ایــمان نــجات" ) ، امــا بــسیاری از مــا فــرامــوش مــی کــنیم کــه "ایــمان" اســت کــه چــگونــه مــا قــرار

 اســت در زمــین زنــدگــی مــی کــنند. زنــدگــی بــا "ایــمان" عــجیب یــا غــیر مــعمول نیســت. ایــن زنــدگــی عــادی

 مــسیحی اســت. مــا بــه طــور کــامــل بــه خــدا بــرای زنــدگــی ابــدی بســتگی نــدارد، ســپس بــه طــور کــامــل و یــا

 حــتی تــا حــدی بــه خــودمــان بــرای ایــن زنــدگــی بــر روی زمــین بســتگی دارد. فــقط بــا "ایــمان" زنــدگــی مــی


.کنند

 بـــه عـــنوان مـــثال، نـــویـــسنده از هـــابـــیل، انـــوخ، نـــوح، ابـــراهـــیم، ســـارا، اســـحاق، یـــعقوب، یـــوســـف، مـــوســـی،

 راحــاب، گــدئــون، بــرک، ســامــسون، یــفتح، داود، ســامــوئــل و پــیامــبران یــاد مــی کــند. از طــریــق ایــمان ایــن

 مـردم "پـادشـاهـی هـای فـروکـش شـده، بـه دنـبال حـق، وعـده هـای بـه دسـت آمـده، دهـان شـیرهـا را مـتوقـف

 کـرد، خـشونـت آتـش را فـرو نـشانـد، از لـبه شـمشیر فـرار کـرد، از ضـعف قـوی سـاخـته شـد، شـجاع مـوم

 شـده در مـبارزه، تـبدیـل بـه پـرواز ارتـش بـیگانـگان. زنـان مـرده هـای خـود را دوبـاره زنـده کـردنـد و دیـگران

 شـکنجه شـدنـد و تـحویـل را نـپذیـرفـتند. و دیـگران بـا تمسخـر و تمسخـر بـی رحـمانـه مـحاکـمه شـدنـد، بـله،

 عــالوه بــر پــیونــدهــا و حــبس: ســنگسار شــدنــد، آن هــا را زیــر پــا مــی کــشیدنــد، وســوســه مــی شــدنــد و بــا

 شـمشیر کشـته مـی شـدنـد: آن هـا در پـوسـت گـوسـفند و بـز سـرگـردان بـودنـد. بـی سـرنـوشـت بـودن، مـبتال
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 بـودن، خسـته شـدن؛ (کـه جـهان شـایسـته نـبود:) آن هـا در بـیابـان هـا و کـوه هـا و در تـراکـم هـا و غـارهـای

 زمـین سـرگـردان شـدنـد. و ایـن هـمه، بـا بـه دسـت آوردن یـک گـزارش خـوب از طـریـق ایـمان، وعـده دریـافـت

 نـــمی کـــند. خـــدا چـــیزی بهـــتر بـــرای مـــا فـــراهـــم کـــرده اســـت، کـــه آنـــها بـــدون مـــا نـــبایـــد کـــامـــل ســـاخـــته شـــده

 اســت. پــس از دیــدن مــا نــیز در مــورد بــا یــک ابــر بــزرگ از شــاهــدان قــطب نــما, اجــازه دهــید مــا را کــنار

 هـر وزن, و گـناه کـه بـه راحـتی مـا را آغـاز, و اجـازه دهـید مـا را بـا صـبر و حـوصـله مـسابـقه اسـت کـه در

 بـرابـر مـا تـعیین شـده اجـرا, بـه دنـبال عـیسی نـویـسنده و پـایـان دهـنده ایـمان مـا; کـسی کـه بـرای شـادی

 کـه پـیش از او تـعیین شـده بـود، صـلیب را تحـمل کـرد و شـرم را بـی شـرمـانـه کـرد و در دسـت راسـت تـاج


«.و تخت خدا قرار گرفت

 بـــیایـــید چـــند تـــعریـــف کـــلمه بـــرای کـــمک بـــه مـــا درک آنـــچه خـــدا در ایـــنجا مـــعنی اســـت. "ایـــمان" پیســـت

 اسـت. ایـن یـک "مـتقاعـد کـردن مـحکم بـر اسـاس شـنوایـی اسـت." مـا بـا چـيزي کـه مـي شـنويـم قـاطـعانـه

 مـــتقاعـــد شـــديـــم مـــا بـــدون شـــک مـــتقاعـــد شـــده ایـــم زیـــرا مـــا مـــی دانـــیم کـــسی کـــه بـــه مـــا مـــی گـــویـــد درســـت


.است

 مــاده" هــوپــوســتاز اســت. ایــن بــه مــعنای "واقــعیت، اطــمینان، جــوهــر، مــاده، بــنیاد، تــضمین" اســت. در"

 خـدا نـامـیده مـی شـود. او "بـازنـمایـی tes hupostasis عـبری 1:3، عـیسی مـسیح بـه عـنوان چـاراکـتر

 واقـــعیت" شـــخصیت خـــدا اســـت. وقـــتی مـــسیح را مـــی بـــینید، خـــدا و شـــخصیت او را مـــی بـــینید. مـــسیح

 مـــی تـــوانـــد دیـــده مـــی شـــود, شـــنیده و احـــساس. اون بـــا شـــاگـــردانـــش واقـــعي بـــود اون واقـــعيت خـــداســـت

 بــنابــرایــن آن را بــا چــیزهــایــی در زنــدگــی مــا اســت. "ایــمان" مــا در مــسیح "واقــعیت" مــا اســت، "مــاده"


.ما، "تضمین ما است
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 اســت. ایــن چــیزی اســت کــه مــا "بــا مــیل (elpizomenon) "ایــمان واقــعیت "از چــیزهــایــی کــه بــه امــید

 انــتظار" اســت. مــا اشــتیاق هــای زیــادی در زنــدگــی داریــم. مــمکن اســت یــک فــرد، یــک بــاور، یــک شــغل،

 فـــرصـــت بـــرای کـــمک بـــه دیـــگران، چـــیزهـــا بـــاشـــد. ایـــمان واقـــعیت هـــر چـــیزی اســـت کـــه مـــا بـــا مـــیل انـــتظار


.داریم. ایمان به این معنی است که آنچه ما به آن امید داریم "واقعیت" است

 ایـمان نـیز "شـواهـد از چـیزهـایـی کـه دیـده نـمی شـود." "شـواهـد" ظـرافـت اسـت. ایـن "اثـبات بـا آزمـون"

 اســت. ایــن کــلمه از شــواهــد صــادقــانــه عــلیه مــتهم کــه منجــر بــه مــحکومــیت و ضــد مجــدد اســتفاده شــد.

 اســـت. یـــعنی چـــیزهـــایـــی کـــه تـــوســـط ou blepomenon "چـــیزهـــایـــی کـــه دیـــده نـــمی شـــود" پـــراگـــماتـــون

 چـشم هـا دیـده نـمی شـونـد. ایـمان "اثـبات" از چـیزهـایـی اسـت کـه مـا نـمی تـوانـیم بـا چـشمان فـیزیـکی مـا


.را ببینید

 اگـر مـا بـا زمـان هـای سـخت مـواجـه هسـتیم و امـید زیـادی داریـم کـه هـمه چـیز بـه مـیل مـا بهـبود یـابـد، چـه

 کـنیم؟ مـا خـدا رو بـاور داريـم مـا ايـمان داريـم ایـن واقـعیت چـیزهـایـی اسـت کـه مـا بـه آن امـیدواریـم. ایـن


.اثبات چیزی است که ما نمی توانیم ببینیم

 ایــــمان" لــــذت بــــخش و دشــــوار اســــت, آســــان و ســــخت در هــــمان زمــــان. مــــا انــــسان هســــتيم ایــــن بــــدان"

 مـــعناســـت کـــه مـــا نـــاقـــص و نـــیازمـــند هســـتیم. مـــا اشـــتباه مـــيکنيم مـــا گـــند مـــي زنـــيم. مـــا صـــدمـــه دیـــده و

 احــساس چــیزهــایــی عــمیق. مــا نــگرانــيم مــا خــيلي اهــميت مــيديــم مــا مــی خــواهــیم خــیلی چــیزهــا بهــتر از

 آنـها بـاشـد. خـدا چـه چـیزی بـه مـا مـی دهـد تـا بـا ایـن هـمه نـگرانـی مـقابـله کـنیم؟ "ایـمان" مـا چـيزي کـه


اون مي گوید رو باور مي کنيم ما می پرسیم، پس گوش کنید. ما قلبش رو از دست نميديم

 چـگونـه مـی تـوانـیم یـک "زنـدگـی ایـمانـی" زنـدگـی کـنیم؟ مـا هـميشه کـالم خـدا رو بـاور مـيکنيم مـا هـمچنان

 بـه جـلو راه مـی رویـم، یـک قـدم در یـک زمـان. مـا بـه مـسيح اهـميت مـيديـم چـون اون بـه مـا اهـميت مـيده مـا
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 بــه جــاي نــگرانــي دعــا مــيکنيم مــا ایــمان داریــم زیــرا ایــمان خــدا در قــلب و ذهــن مــا در لحــظه رســتگاری

 قــرار داده شــده اســت "مــاده" و "شــواهــد" مــا نــیاز بــه از طــریــق زمــان ســخت اســت. ایــن بــیش از حــد


.کافی است
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