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ح6واری6ون از اوق6ات س6خت م6ی دانس6تند .آن6ها اغ6لب در م6ورد چ6گون6گی م6واج6هه ف6رزن6دان خ6دا ب6ا م6شکل
.و مخالفت می نوشتند .خداوند ما را بی دفاع نگذاشت
اک6نون ع6ادل ب6ای6د ب6ا ای6مان زن6دگ6ی ک6ند  ...اک6نون ای6مان م6اده چ6یزه6ای6ی اس6ت ک6ه ب6ه آن ام6ید م6ی رود "،
شواهد چیزهایی است که دیده نمی شود ".عبرانیان 1 :11 - 10:38

ن66وی66سنده در ب66راب66ر ع66بران66یان س66خنان ج66سوران66ه ای را ب66رای خ66وان66ندگ66ان خ66ود ب66یان ک66رد .او ن66وش66ت ک66ه
"ع66ادل" ب66ا "ای66مان" زن66دگ66ی خ66واه66د ک66رد و "ای66مان" م66اده "چ66یزه66ای66ی اس66ت ک66ه ب66ه آن ام66ید م66ی رود و"
ش6واه6د "چ6یزه6ای6ی اس6ت ک6ه دی6ده ن6می ش6ود .ه6ر م6سیحی م6ی دان6د ک6ه "ای6مان" ب6رای ن6جات ض6روری
اس6ت )"زی6را ب6ه ل6طف ب6ا ای6مان ن6جات م6ی ی6اب6ید"(  ،ام6ا ب6سیاری از م6ا ف6رام6وش م6ی ک6نیم ک6ه "ای6مان"
ن 66حوه زن 66دگ 66ی م 66ا در زم 66ین اس 66ت .زن 66دگ 66ی ب 66ا "ای 66مان" چ 66یز ع 66جیبی و غ 66یر ع 66ادی نیس 66ت .ای 66ن زن 66دگ 66ی
ع66ادی م66سیحی اس66ت .م66ا ب66رای زن66دگ66ی اب66دی ک66ام6الً ب66ه خ66دا وابس66ته نیس66تیم  ،س66پس ب66رای ای66ن زن66دگ66ی
.روی زمین کامالً یا حتی تا حدی به خودمان وابسته هستیم .فقط با "ایمان" زندگی می کنند
ب 66ه ع 66نوان ن 66مون 66ه  ،ن 66وی 66سنده از ه 66اب 66یل  ،خ 66نوخ  ،ن 66وح  ،اب 66راه 66یم  ،س 66ارا  ،اس 66حاق  ،ی 66عقوب  ،ی 66وس 66ف ،
م66وس66ی  ،راح66اب  ،گ66دئ66ون  ،ب66اراک  ،س66ام66سون  ،ی66فتا  ،داود  ،س66ام66وئ66ل و پ66یام66بران ن66ام ب66رد .از ط66ری66ق
ای6مان  ،ای6ن اف6راد "پ6ادش6اه6یهای م6طیع  ،ع6دال6ت را ان6جام دادن6د  ،وع6ده ه6ای6ی ب6ه دس6ت آوردن6د  ،ده6ان
ش6یره6ا را م6توق6ف ك6ردن6د  ،خ6شون6ت آت6ش را ف6رو نشس6تند  ،از ل6به ش6مشیر ف6رار ك6ردن6د  ،از ض6عف ق6وی
ش66دن66د  ،در ج66نگ ش66جاع ش66دن66د  ،ارت66شها را ف66راری دادن66د از ب66یگان66گان .زن66ان م66ردگ66ان خ66ود را دوب66اره
زن6ده ک6ردن6د :و دی6گران ش6کنجه ش6دن6د  ،و ن6جات را ق6بول ن6کردن6د .و دی6گران ب6ه تمسخ6ره6ا و تمسخ6ره6ای
ب66ی رح66مان66ه م66حکوم ش66دن66د  ،ع66الوه ب66ر ای66ن  ،پ66یون66ده66ا و زن66دان66ها :آن66ها را س66نگسار ک66ردن66د  ،از ه66م ج66دا
ش6دن6د  ،وس6وس6ه ش6دن6د  ،ب6ا ش6مشیر کش6ته ش6دن6د :آن6ها در پ6وس6ت گ6وس6فندان س6رگ6ردان ب6ودن6د و پ6وس6ت
ب 66ز ب 66ی ب 66ضاع 66ت  ،م 66صیبت  ،ع 66ذاب ب 66ودن )ک 66ه دن 66یا ش 66ایس 66ته آن 66ها ن 66بود  (:آن 66ها در ب 66یاب 66ان 66ها و ک 66وه 66ها و
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غ6اره6ا و غ6اره6ای زم6ین س6رگ6ردان ب6ودن6د .و ای6نها ه6مه  ،از ط6ری6ق ای6مان گ6زارش خ6وب6ی ب6دس6ت آورده ان6د
 ،وع66ده ای دری66اف66ت ن66کرده ان66د .خ66داون66د چ66یزه66ای به66تری ب66رای م66ا ف66راه66م ک66رده اس66ت  ،ک66ه آن66ها ب66دون م66ا
ن66بای66د ک66ام66ل ش66ون66د .از ای66ن رو  ،ب66ا دی66دن اب66ره66ای ش66اه66دان ع66ظیم  ،م66ا را ت66حت ف66شار ق66رار داده ان66د ،
ب 66گذاری 66د ه 66ر وزن 66ه ای را ک 66نار ب 66گذاری 66م  ،و گ 66ناه 66ی ک 66ه ب 66ه راح 66تی م 66ا را آزار م 66ی ده 66د  ،ب 66گذاری 66م و ب 66ا
ص6بر و ح6وص6له م6ساب6قه ای را ک6ه پ6یش روی م6ا ق6رار گ6رف6ته اس6ت ب6دوی6م  ،ب6ه دن6بال ع6یسی ن6وی6سنده و
پ66ای66ان ده66نده ای66مان م66ا ؛ ک66ه ب66رای خ66وش66ی ک66ه پ66یش روی او ب66ود ص66لیب را تح66مل ک66رد و ش66رم را ت66حقیر
" .کرد و در دست راست تخت خدا قرار گرفت

ب66یای66ید چ66ند ت66عری66ف ک66لمه ای ب66رای ک66مک ب66ه م66ا در درک م66عنای خ66دا در ای66نجا ب66یاب66یم" .ای66مان" پ66یسی
اس6ت .ای6ن ی6ک "اق6ناع م6حکم م6بتنی ب6ر ش6نوای6ی" اس6ت .م6ا ب6ا ش6نیدن ق6اط6عان6ه م6تقاع6د م6ی ش6وی6م .م6ا
.بدون شک متقاعد شده ایم زیرا می دانیم کسی که به ما می گوید درست است

م6اده" ه6وپ6وس6تاز اس6ت .ای6ن ب6ه م6عنای "واق6عیت  ،اط6مینان  ،ج6وه6ر  ،ج6وه6ر  ،ب6نیاد  ،ت6ضمین" اس6ت".
خ 66 6دا ن 66 6ام 66 6یده م 66 6ی ش 66 6ود .او  charakter tes hupostasisدر ع 66 6بران 66 6یان  ، 3 :1ع 66 6یسی م 66 6سیح
"ب 66ازن 66مای 66ی واق 66عیت" ش 66خصیت خ 66دا اس 66ت .وق 66تی م 66سیح را م 66ی ب 66ینید  ،خ 66دا و ش 66خصیت او را م 66ی
ب 66ینید .م 66سیح ق 66اب 66ل م 66شاه 66ده  ،ش 66نیدن و اح 66ساس ب 66ود .او ن 66زد ش 66اگ 66ردان 66ش واق 66عی ب 66ود .او واق 66عیت
خ 66داس 66ت .در زن 66دگ 66ی م 66ا ن 66یز چ 66نین اس 66ت" .ای 66مان 66ی" ک 66ه ب 66ه م 66سیح داری 66م "واق 66عیت" " ،ج 66وه 66ر" م 66ا ،
".تضمین" ماست

ای66ن ه66مان چ66یزی اس66ت " (elpizomenon).ای66مان واق66عیت "چ66یزه66ای66ی اس66ت ک66ه ب66ه آن ام66ید م66ی رود
ک6ه م6ا "ب6ا م6یل آن ان6تظار داری6م" .م6ا اح6ساس6ات زی6ادی در زن6دگ6ی داری6م .ای6ن م6مکن اس6ت ی6ک ف6رد ،
ی6ک ب6اور  ،ی6ک ش6غل  ،ف6رص6ت ه6ای6ی ب6رای ک6مک ب6ه دی6گران  ،چ6یزه6ای6ی ب6اش6د .ای6مان واق6عیت ه6ر چ6یزی
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اس66ت ک66ه ب66ا م66یل آن ان66تظار داری66م .ای66مان ب66ه ای66ن م66عنی اس66ت ک66ه آن66چه م66ا ب66ه آن ام66یدواری66م "واق66عیت"
.است
اس 66ت .ای 66ن " elegchosای 66مان ه 66مچنین "ش 66واه 66د چ 66یزه 66ای 66ی اس 66ت ک 66ه دی 66ده ن 66می ش 66ون 66د"" .ش 66واه 66د
"اث6بات ب6ا آزم6ون" اس6ت .ای6ن ک6لمه از ش6واه6د ص6ادق ع6لیه م6تهم اس6تفاده ش6د ک6ه منج6ر ب6ه م6حکوم6یت و
س66رزن66ش ش66د" .چ66یزه66ای66ی ک66ه دی66ده ن66می ش66ون66د" ع66ملگرای66ان66ه اس66ت .ای66ن ب66ه م66عنای چ66یزه66ای66ی اس66ت ک66ه
ت6وس6ط چ6شم دی6ده ن6می ش6ود .ای6مان "اث6بات" چ6یزه6ای6ی اس6ت ک6ه ن6می ت6وان6یم آن6ها را ب6ا چ6شم ف6یزی6کی
.ببینیم
اگ6ر روزه6ای س6ختی را پش6ت س6ر م6ی گ6ذاری6م و ام6یدواری6م ک6ه ه6مه چ6یز م6طاب6ق م6یل م6ا به6تر ش6ود  ،چ6ه
م6ی ک6نیم؟ م6ا خ6دا را ب6اور داری6م .م6ا ای6مان داری6م ای6ن واق6عیت چ6یزه6ای6ی اس6ت ک6ه ب6ه آن ام6یدواری6م .ای6ن
.اثبات چیزی است که نمی توانیم ببینیم
ای66مان" ه66مزم66ان ل66ذت ب66خش و دش66وار  ،آس66ان و س66خت اس66ت .م66ا ان66سان هس66تیم ای66ن ب66دان م66عناس66ت"
ک66ه م66ا ن66اق66ص و ن66یازم66ند هس66تیم .م66ا اش66تباه م66ی ک66نیم م66ا ب66هم ری66خته ای66م م66ا ع66میقا ً ص66دم66ه م66ی ب66ینیم و
اح6ساس م6ی ک6نیم .ن6گران6یم م6ا ع6میقا ً اه6میت م6ی ده6یم .م6ا خ6یلی م6ی خ6واه6یم ه6مه چ6یز به6تر از آن6چه
هس6ت ب6اش6د .خ6دا ب6ه م6ا چ6ه م6ی ده6د ت6ا ب6ا ای6ن ه6مه ن6گران6ی ک6نار ب6یای6یم؟ "ای6مان ".م6ا ب6ه آن6چه او م6ی
گوید ایمان داریم .می پرسیم  ،پس گوش کنید .ما قلبمان را از دست نمی دهیم
چ6گون6ه م6ی ت6وان6یم "زن6دگ6ی ای6مان6ی" داش6ته ب6اش6یم؟ م6ا ه6مچنان ب6ه ک6الم خ6دا ای6مان داری6م .م6ا م6رت6با ً ی6ک
ق66دم ج66لو م66ی روی66م .م66ا م66راق66بتهای خ66ود را ب66ه عه66ده م66سیح م66ی گ66ذاری66م زی66را او از م66ا م66راق66بت م66ی ک66ند.
م6ا ب6ه ج6ای ن6گران6ی ن6ماز م6ی خ6وان6یم .م6ا ای6مان داری6م زی6را ای6مان6ی ک6ه خ6داون6د در لح6ظه ن6جات در ق6لب
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و ذه66ن م66ا ق66رار داده اس66ت "م66اده" و "ش66واه66دی" اس66ت ک66ه م66ا ب66رای گ66ذر از دوران س66خت ن66یاز داری66م.
.این بیش از حد کافی است
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