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پولوس د سخت وختونو په اړه پوهیدل .دوی ډیری وختونه پدې اړه لیکلي چې څنګه د خدای اوالدونه
.کولی شي له ستونزو او مخالفت سره مخ شي .خدای موږ بې دفاع نه پریږدي
اوس ښه به د ایمان سره ژوند وکړي  ...اوس ایمان هغه شی دی چې تمه کیده  ،د شیانو ثبوت نه"
لیدل کیږي ".عبرانيان 1 :11 - 10:38
ت ورکړی .هغه لیکلي چې "عادل" به د "باور" boldعبرانیانو ته لیکوال خپلو لوستونکو ته یو جر
سره ژوند کوي او "باور" د هغه شیانو "مادي" دی چې تمه یې کیده او د شواهدو "ثبوت" نه لیدل
کیده .هر مسیحی پوهیږي چې "ایمان" د نجات لپاره اړین دي )"د فضل په واسطه تاسو د باور له
الرې ژغورل شوي"(  ،مګر زموږ څخه ډیری دا هیروي چې "باور" څنګه دی چې موږ باید په ځمکه
کې ژوند وکړو .د "باور" لخوا ژوند کول هیڅ عجیب یا غیر معمولي ندي .دا د عیسوي عادي ژوند
دی .موږ د ابدي ژوند لپاره په بشپړ ډول په خدای پورې تړلي نه یو  ،بیا په بشپړ ډول یا حتی په
.ځمکه کې د دې ژوند لپاره په ځان پورې تکیه کوو .بس د "باور" لخوا ژوندی دی
د مثالونو په توګه  ،لیکوال هابیل  ،هنوک  ،نوح  ،ابراهیم  ،سارا  ،اسحاق  ،یعقوب  ،جوزف  ،موسی
 ،راحب  ،ګدون  ،بارک  ،سمسون  ،جفت  ،ډیویډ  ،سموئیل او پیغمبران په ګوته کوي .د باور په
وسیله دا خلکو "سلطنتونه تر الس الندې کړل  ،صداقت یې وکړ  ،ژمنې یې ترالسه کړې  ،د زمریانو
خولې یې بندې کړې  ،د اور وژنې زور واخیست  ،د تورو له څنډې تښتیدلی  ،د ضعف له امله قوي
او په جنګ کې زړورتیا جوړ شوي  ،د لښکرو په وتلو بدل شوي د بهرنيانو ښځو خپل مړي بیا ژوند
ته راوګرځول :او نور شکنجه شول  ،خالصون یې نه مني .او نورو د ظاملانه ټوکو او وهلو ټکول
درلودل  ،بلکه د بندیانو او قیدونو څخه :دوی سنګسارول  ،هغوی یو په بل پسې ښوریدل  ،محکوم
شوي وو  ،په توره سره وژل شوي :دوی د پسونو په پوټکو کې ګرځېدل او وزې؛ بې وزله کېدل ،
ځورول  ،ځورول؛ )د چا لپاره چې نړۍ د پام وړ نه وه( دوی په دښتو او غرونو او د ځمکو په غارونو
او غارونو کې ګرځیدلي وو .او دا ټول  ،د باور له الرې ښه راپور ترالسه کولو سره  ،ژمنه نه ده
ترالسه کړې .خدای زموږ لپاره یو څه غوره شی چمتو کړی چې دوی زموږ پرته پرته باید سم نه وي.
له دې امله موږ ګورو چې موږ د شاهدانو لویه باد سره محاصره شوي یو  ،راځ Œچې هر وزن  ،او
هغه ګناه چې موږ ته اسانه شوې وي پریږدو  ،او راځ Œچې په صبر سره هغه سیالي پرمخ یوسو
چې موږ ته وړاندې کیږي  ،د عیسی په لټه کې یو .زموږ د باور لیکونکی او تکثیر کونکی؛ هغه د دې
خوشحالۍ لپاره چې د هغه په وړاندې د صلیب برداشت شوی و  ،د شرم څخه نفرت کوي  ،او د
.خدای تخت په ښي الس کې کښیناستل کیږي
راځ Œچې یو څو ټکي تعریفونه ترالسه کړو ترڅو موږ سره مرسته وکړي چې پوه شو خدای دلته څه
معنی لري" .باور" د پستیس دی .دا "د اوریدلو پر بنسټ ثابت هوډ دی ".موږ د هغه څه په اړه
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چې موږ یې اورو هغه په کلکه قانع کوو .موږ له شک پرته قانع یو ځکه چې موږ پوهیږو څوک چې
.موږ ته ریښتیني دي
ماده" هپوسټاسیز دی .دا معنی لري "حقیقت  ،ډاډ  ،ماده  ،ماده  ،اساس  ،تضمین ".په"
عبرانيانو کې  3 :1کې  ،عیسی مسیح د خدای د چریکټر ټیس هیوپوستوسیس نومیږي .هغه د
خدای د کریکټر "د واقعیت نمایندګي" ده .کله چې تاسو مسیح وګورئ  ،تاسو خدای او د هغه ذات
وګورئ .مسیح لیدل کیدی  ،اوریدلی او احساس کیدی شي .هغه خپلو پیروانو ته ریښتینی و .هغه
چې موږ په مسیح  inد خدای حقیقت دی .نو دا زموږ په ژوند کې د شیانو سره دی .هغه ”ایمان
.کې لرو هغه زموږ" حقیقت "دی  ،زموږ" ماده " ،زموږ" تضمین دی
عقیده د "هغه شیانو تمه ده چې تمه کیږي" .دا هغه څه دي چې موږ یې "هیله سره تمه کوو ".موږ
په ژوند کې ډیری لیوالتیا لرو .دا ممکن یو شخص وي  ،باور  ،دنده  ،د نورو سره د مرستې
فرصتونه  ،شیان .باور د هر هغه څه حقیقت دی چې موږ یې هیله لرو .د ایمان معنی دا ده چې څه
.چې موږ تمه لرو هغه "حقیقت" دی
باور هم د "هغه شیانو ثبوت دی چې ندي لیدل شوي" ".شواهد" ګونګسې دي .دا د "ازموینې لخوا
ثبوت" دی .دا لفظ د تورن په وړاندې له ریښتیني شواهدو څخه کار اخیستل شوی و چې د
محکومیت او رسوا کولو المل شوی" .شیان نه لیدل کیږي" پراګمټون یا بلپومینن دی .دا پدې معنی
ده چې شیان چې د سترګو لخوا نه لیدل کیږي .باور د هغه شیانو "ثبوت" دی چې موږ یې زموږ د
.فزیکي سترګو سره نه شو لیدلی
که موږ له سختو وختونو سره مخ شو او لویه هیله ولرو چې شیان به زموږ د خوښې سره سمون
ومومي  ،نو موږ څه وکړو؟ موږ په خدای باور لرو .موږ باور لرو .دا د هغه شیانو واقعیت دی چې
.موږ یې تمه کوو .دا د هغه څه ثبوت دی چې موږ یې نه شو لیدلی
باور" په ورته وخت کې خوندور او ستونزمن  ،اسانه او سخت دی .موږ انسانان یو .د دې معنی دا"
ده چې موږ نیمګړي او اړو خلک یو .موږ خطا کوو .موږ ګډوډي کوو .موږ شیان زیانمن کوو او ژور
احساس کوو .موږ اندیښنه لرو .موږ ژوره پاملرنه کوو .موږ د شیانو لپاره د هغه څه څخه غوره کیدو
لپاره ډیر څه غواړو .خدای موږ ته د دې ټولو اندیښنو سره د معاملې لپاره څه راکوي؟ "باور ".موږ
.باور لرو هغه څه چې وايي .موږ پوښتنه کوو  ،بیا یې واورو .موږ زړه له السه نه ورکوو
موږ څنګه د "عقیدې ژوند" ژوند وکړو؟ موږ د خدای په کالم باور ساتو .موږ په الره روان یو  ،په یو
وخت کې یو ګام .موږ خپله پاملرنه په مسیح باندې واچوو ځکه چې هغه زموږ لپاره پاملرنه کوي.
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موږ د اندیښنې پرځای دعا کوو .موږ باور لرو ځکه چې د نجات په وخت کې خدای زموږ په زړه او
ذهن کې ځای ورکړی هغه "ماده" او "ثبوت" دی چې موږ ورته اړتیا لرو د سختو وختونو څخه
.تیریږو .دا د کافي څخه ډیر دی
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