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 حـواریـون از اوقـات سـخت مـی دانسـتند. آنـها اغـلب در مـورد چـگونـگی مـواجـهه فـرزنـدان خـدا بـا مـشکل


.و مخالفت می نوشتند. خداوند ما را بی دفاع نگذاشت

 اکـنون عـادل بـایـد بـا ایـمان زنـدگـی کـند ... اکـنون ایـمان مـاده چـیزهـایـی اسـت کـه بـه آن امـید مـی رود ،"


شواهد چیزهایی است که دیده نمی شود." عبرانیان 10:38 - 11: 1

 نــویــسنده در بــرابــر عــبرانــیان ســخنان جــسورانــه ای را بــرای خــوانــندگــان خــود بــیان کــرد. او نــوشــت کــه

 "عــادل" بــا "ایــمان" زنــدگــی خــواهــد کــرد و "ایــمان" مــاده "چــیزهــایــی اســت کــه بــه آن امــید مــی رود و"

 شـواهـد "چـیزهـایـی اسـت کـه دیـده نـمی شـود. هـر مـسیحی مـی دانـد کـه "ایـمان" بـرای نـجات ضـروری

 اسـت ("زیـرا بـه لـطف بـا ایـمان نـجات مـی یـابـید") ، امـا بـسیاری از مـا فـرامـوش مـی کـنیم کـه "ایـمان"

 نـــحوه زنـــدگـــی مـــا در زمـــین اســـت. زنـــدگـــی بـــا "ایـــمان" چـــیز عـــجیبی و غـــیر عـــادی نیســـت. ایـــن زنـــدگـــی

 عــادی مــسیحی اســت. مــا بــرای زنــدگــی ابــدی کــامــالً بــه خــدا وابســته نیســتیم ، ســپس بــرای ایــن زنــدگــی


.روی زمین کامالً یا حتی تا حدی به خودمان وابسته هستیم. فقط با "ایمان" زندگی می کنند

 بـــه عـــنوان نـــمونـــه ، نـــویـــسنده از هـــابـــیل ، خـــنوخ ، نـــوح ، ابـــراهـــیم ، ســـارا ، اســـحاق ، یـــعقوب ، یـــوســـف ،

 مــوســی ، راحــاب ، گــدئــون ، بــاراک ، ســامــسون ، یــفتا ، داود ، ســامــوئــل و پــیامــبران نــام بــرد. از طــریــق

 ایـمان ، ایـن افـراد "پـادشـاهـیهای مـطیع ، عـدالـت را انـجام دادنـد ، وعـده هـایـی بـه دسـت آوردنـد ، دهـان

 شـیرهـا را مـتوقـف كـردنـد ، خـشونـت آتـش را فـرو نشسـتند ، از لـبه شـمشیر فـرار كـردنـد ، از ضـعف قـوی

 شــدنــد ، در جــنگ شــجاع شــدنــد ، ارتــشها را فــراری دادنــد از بــیگانــگان. زنــان مــردگــان خــود را دوبــاره

 زنـده کـردنـد: و دیـگران شـکنجه شـدنـد ، و نـجات را قـبول نـکردنـد. و دیـگران بـه تمسخـرهـا و تمسخـرهـای

 بــی رحــمانــه مــحکوم شــدنــد ، عــالوه بــر ایــن ، پــیونــدهــا و زنــدانــها: آنــها را ســنگسار کــردنــد ، از هــم جــدا

 شـدنـد ، وسـوسـه شـدنـد ، بـا شـمشیر کشـته شـدنـد: آنـها در پـوسـت گـوسـفندان سـرگـردان بـودنـد و پـوسـت

 بـــز بـــی بـــضاعـــت ، مـــصیبت ، عـــذاب بـــودن (کـــه دنـــیا شـــایســـته آنـــها نـــبود :) آنـــها در بـــیابـــانـــها و کـــوهـــها و
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 غـارهـا و غـارهـای زمـین سـرگـردان بـودنـد. و ایـنها هـمه ، از طـریـق ایـمان گـزارش خـوبـی بـدسـت آورده انـد

 ، وعــده ای دریــافــت نــکرده انــد. خــداونــد چــیزهــای بهــتری بــرای مــا فــراهــم کــرده اســت ، کــه آنــها بــدون مــا

 نــبایــد کــامــل شــونــد. از ایــن رو ، بــا دیــدن ابــرهــای شــاهــدان عــظیم ، مــا را تــحت فــشار قــرار داده انــد ،

 بـــگذاریـــد هـــر وزنـــه ای را کـــنار بـــگذاریـــم ، و گـــناهـــی کـــه بـــه راحـــتی مـــا را آزار مـــی دهـــد ، بـــگذاریـــم و بـــا

 صـبر و حـوصـله مـسابـقه ای را کـه پـیش روی مـا قـرار گـرفـته اسـت بـدویـم ، بـه دنـبال عـیسی نـویـسنده و

 پــایــان دهــنده ایــمان مــا ؛ کــه بــرای خــوشــی کــه پــیش روی او بــود صــلیب را تحــمل کــرد و شــرم را تــحقیر


" .کرد و در دست راست تخت خدا قرار گرفت

 بــیایــید چــند تــعریــف کــلمه ای بــرای کــمک بــه مــا در درک مــعنای خــدا در ایــنجا بــیابــیم. "ایــمان" پــیسی

 اسـت. ایـن یـک "اقـناع مـحکم مـبتنی بـر شـنوایـی" اسـت. مـا بـا شـنیدن قـاطـعانـه مـتقاعـد مـی شـویـم. مـا


.بدون شک متقاعد شده ایم زیرا می دانیم کسی که به ما می گوید درست است

 مـاده" هـوپـوسـتاز اسـت. ایـن بـه مـعنای "واقـعیت ، اطـمینان ، جـوهـر ، جـوهـر ، بـنیاد ، تـضمین" اسـت."

 خـــــــدا نـــــــامـــــــیده مـــــــی شـــــــود. او charakter tes hupostasis در عـــــــبرانـــــــیان 1: 3 ، عـــــــیسی مـــــــسیح

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

 بــــینید. مــــسیح قــــابــــل مــــشاهــــده ، شــــنیدن و احــــساس بــــود. او نــــزد شــــاگــــردانــــش واقــــعی بــــود. او واقــــعیت

 خـــداســـت. در زنـــدگـــی مـــا نـــیز چـــنین اســـت. "ایـــمانـــی" کـــه بـــه مـــسیح داریـــم "واقـــعیت" ، "جـــوهـــر" مـــا ،


."تضمین" ماست

 ایــن هــمان چــیزی اســت .(elpizomenon) "ایــمان واقــعیت "چــیزهــایــی اســت کــه بــه آن امــید مــی رود

 کـه مـا "بـا مـیل آن انـتظار داریـم". مـا احـساسـات زیـادی در زنـدگـی داریـم. ایـن مـمکن اسـت یـک فـرد ،

 یـک بـاور ، یـک شـغل ، فـرصـت هـایـی بـرای کـمک بـه دیـگران ، چـیزهـایـی بـاشـد. ایـمان واقـعیت هـر چـیزی
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 اســت کــه بــا مــیل آن انــتظار داریــم. ایــمان بــه ایــن مــعنی اســت کــه آنــچه مــا بــه آن امــیدواریــم "واقــعیت"


.است

 اســـت. ایـــن elegchos "ایـــمان هـــمچنین "شـــواهـــد چـــیزهـــایـــی اســـت کـــه دیـــده نـــمی شـــونـــد". "شـــواهـــد

 "اثـبات بـا آزمـون" اسـت. ایـن کـلمه از شـواهـد صـادق عـلیه مـتهم اسـتفاده شـد کـه منجـر بـه مـحکومـیت و

 ســرزنــش شــد. "چــیزهــایــی کــه دیــده نــمی شــونــد" عــملگرایــانــه اســت. ایــن بــه مــعنای چــیزهــایــی اســت کــه

 تـوسـط چـشم دیـده نـمی شـود. ایـمان "اثـبات" چـیزهـایـی اسـت کـه نـمی تـوانـیم آنـها را بـا چـشم فـیزیـکی


.ببینیم

 اگـر روزهـای سـختی را پشـت سـر مـی گـذاریـم و امـیدواریـم کـه هـمه چـیز مـطابـق مـیل مـا بهـتر شـود ، چـه

 مـی کـنیم؟ مـا خـدا را بـاور داریـم. مـا ایـمان داریـم ایـن واقـعیت چـیزهـایـی اسـت کـه بـه آن امـیدواریـم. ایـن


.اثبات چیزی است که نمی توانیم ببینیم

 ایــمان" هــمزمــان لــذت بــخش و دشــوار ، آســان و ســخت اســت. مــا انــسان هســتیم ایــن بــدان مــعناســت"

 کــه مــا نــاقــص و نــیازمــند هســتیم. مــا اشــتباه مــی کــنیم مــا بــهم ریــخته ایــم مــا عــمیقاً صــدمــه مــی بــینیم و

 احـساس مـی کـنیم. نـگرانـیم مـا عـمیقاً اهـمیت مـی دهـیم. مـا خـیلی مـی خـواهـیم هـمه چـیز بهـتر از آنـچه

 هسـت بـاشـد. خـدا بـه مـا چـه مـی دهـد تـا بـا ایـن هـمه نـگرانـی کـنار بـیایـیم؟ "ایـمان." مـا بـه آنـچه او مـی


گوید ایمان داریم. می پرسیم ، پس گوش کنید. ما قلبمان را از دست نمی دهیم

 چـگونـه مـی تـوانـیم "زنـدگـی ایـمانـی" داشـته بـاشـیم؟ مـا هـمچنان بـه کـالم خـدا ایـمان داریـم. مـا مـرتـباً یـک

 قــدم جــلو مــی رویــم. مــا مــراقــبتهای خــود را بــه عهــده مــسیح مــی گــذاریــم زیــرا او از مــا مــراقــبت مــی کــند.

 مـا بـه جـای نـگرانـی نـماز مـی خـوانـیم. مـا ایـمان داریـم زیـرا ایـمانـی کـه خـداونـد در لحـظه نـجات در قـلب
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 و ذهــن مــا قــرار داده اســت "مــاده" و "شــواهــدی" اســت کــه مــا بــرای گــذر از دوران ســخت نــیاز داریــم.


.این بیش از حد کافی است
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