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The sköpun mannsins og holdtekju
Krists
Hvaða mynd og líkingu, sem voru veitt Adam? The mynd og
líkingu ódauðlegar Guð sem býr í fær til komist ljós að Paul
getur Timothy?
Fæðingu fyrsta manninum hefur mikið notað í vísindalegar
fictions innihaldsefni: tíma.
Guð sagði: “Vér viljum gjöra manninn í ímynd okkar, eftir
líkingu okkar; og drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum
loftsins og yfir fénaðinum og yfir alla jörðina, og yfir öllum
skriðkvikindum, sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn
eftir sinni mynd, ímynd Guðs hann skapaði hann; karlkyns og
kvenkyns, hann skapaði þau “(Gen 01:26 -27).
Þess vegna verðum við að spyrja: hvaða ímynd og líkingu sem
voru veitt Adam? Guð gaf Adam á ímynd og líkingu ódauðlegar
Guðs sem dvelur í fær til komist ljós að Paul getur Timothy
“Sá sem hefur, aðeins að hann hefir ódauðleika, hann býr í fær
til komist ljósi;? sem enginn hefur séð eða getur Honum sé
heiður og eilífur máttur Amen “(1 Tim 06:16) ; “Nú til konungs
eilífa, ódauðlega, ósýnilega, eina vitur Guð, vera heiður og
dýrð um aldir alda. Amen “(1 Tim 01:17).
Ekki!
Myndin sem var gefið fyrsta manninum var ekki mjög mynd af
ódauðlegum og ósýnilega Guðs, áður en það var gefið Adam ímynd
Krists sem ætti að koma í heiminn. Kristur kom í heiminn Karla
í fyllingu tímans, og það var rautt með sömu mynd sem var

gefið manninn þegar hann skapaði Adam (Gal 4: 4).
Páll postuli að túlka Mós 1, vers 26, orðaði það svo: “Enn
ríkti dauðinn frá Adam til Móse einnig yfir þeim, sem ekki
höfðu syndgað í líkingu afbrot Adams, sem er að tala um hann
sem var koma “(Rom 5:14).
Sá sem ætti að koma, eða að birtingarmynd Hans er Jesús
Kristur, eingetinn sonur, að í upphafi var í faðmi föðurins og
kom í heiminn í fyllingu tímans sýna faðir Karla. Það er trú
sem var opinberað (Gal 3:23).
Adam var skapaður í mynd af honum sem var að koma, og ekki
eins og Guð, sem býr í fær til komist ljósi, vegna líkingu
Guðs er einungis veitt mönnum, sem birtast aftur með Krists
frá dauðum “Eins og fyrir mig, sjá auglit þitt í réttlæti, mun
ég vera ánægð þegar ég vakna í líkingu þinni “(Sl 17:15); “Og
Guð skapaði manninn eftir sinni mynd” (Gal 1:27).
Fyrir Jesú, eingetinn sonur Guðs kom í heiminn og það var
nauðsynlegt að Maðurinn, fyrsta Adam var búin (2 Sam 07:14; 1
Kor 15:45). Kristur þurfti að vera hluttakandi af holdi og
blóði fyrsta Adams sem í öllu var svipuð menn (Heb 02:14, 17),
þannig að þegar Adam var búin, var veitt honum mynd af Kristi,
sem ætti að koma heimurinn og ekki mynd af lofuðu Krists.
Guð er andi, aftur á móti, fyrsta Adam var búin lifandi sál,
með dýra líkama og jarðar, svo að Adam hafði ekki í Eden sáust
hins ósýnilega Guðs. Hvað Adam fékk Guð í Eden var mynd af
honum, sem væri gert lægra en englar, maðurinn Kristur Jesús
(Hebreabréfið 2: 7).
Gjafir Guðs eru óafturkræf, svo ef Guð hefði gefið Adam í
líkingu Hans væri ómögulegt að gefa Adam eðli veitt honum. Það
væri eins og Adam extricate sig frá eigin eðli sínu, eins og
englum sem féll ekki desvencilharam af eðli Hans (Rom 11:29).
Eins og maður, Jesús var í öllum þátttakandi sömu hlutina
menn: hold, blóð og gilda sömu rannsóknum, enn án syndar (Heb

04:15).
Jesús var fæddur af heilögum anda í móðurkviði Maríu,
mismunandi frá the hvíla af mannkyninu, sem er í synd vegna
þess að þeir framandgera Guð frá móðurlífi “Ég var kastað á
þig frá móðurkviði: þú ert Guð minn frá móðurlífi” (Ps 22:10);
“Ef óguðlegra-fyrrverandi frá móðurkviði: þeir fara afvega frá
fæðingu, tala lygar” (Sl 58: 3).
Þegar Guð sagði: “Vér viljum gjöra manninn í ímynd okkar,
eftir líkingu okkar” (Gen. 1:26), hófst ferli að maður eins og
hann, en þetta líkt maður nær aðeins þegar hann trúir á Krist,
vegna þess að trúaðir vilja vera líkjast mynd Krists “Fyrir þá
sem þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að
líkjast mynd sonar síns, svo að hann sé frumburður meðal
margra bræðra” (Rom 8:29).
Það er vegna þess að líkt sem verður gefið til menn sem Jesús
sagði, “Faðir minn ávinnur hingað, og ég að vinna” (Jóh
05:17), en Guð hvíldist frá öllum verk hans á sjöunda degi
(Mós 2: 3).
Og Guð hvíldist hinn sjöunda dag í tengslum við verk þessa
byggingu, en með tilliti til framtíðar vörum, það er, ný
sköpun sem er ekki af þessum heimi, þetta sköpun, faðirinn og
sonurinn halda áfram að vinna “En Kristur kom, æðsti prestur
af góðum hlutum, með stærri og fullkomnari tjaldbúð, sem ekki
er með höndum gjörð, það er ekki af þessari byggingu “(Heb
09:11); “Og þetta orð, og þó enn meira, signifieth að
fjarlægja af þeim hlutum, sem gert hlutina þannig að eignir
áfram” (Heb 12:27).
Það er ástæðan fyrir Jesaja spámaður spáði: “Því að sjá, ég
skapa nýjan himin og nýja jörð, og það verður ekki minnast
fyrrverandi hlutum, né koma í huga” (Jesaja 65:17, Jesaja
66:22, Opinberunarbókin 21: 1), og við verðum að bíða, “Engu
að síður við, eftir fyrirheiti hans, leita nýs himins og
nýrrar jarðar, þar sem býr réttlæti” (2 Peter 3:13).

Það er í gegnum kirkjuna sem Guð skapar manninn eftir líkingu
Hans. Dýrlegur Jesús er ímynd hins ósýnilega Guðs (Heb 1: 3),
og þeir sem trúa eru búnir aftur eins og hann, svo eins og Guð
“Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn, og það er eigi enn
birst hvað við skal að vera: en við vitum að þegar hann
birtist við vér verða honum líkir, því að vér munum sjá hann
eins og hann er “(1 John 3: 2) ..
Á sama hátt getum við ekki séð að allt er undirgefin Kristi,
þannig að það er ekki augljóst hvernig við eigum að vera, eitt
er víst, alveg eins og við höfum borið mynd af dýrinu og land,
munum við koma ímynd um andlega, líkingu Jesú lofuðu Kristi
(Heb 2: 8, 2 Kor 15:48 -49).
Rétt eins og þeir sem trúa á Krist eru grafnir líkingu dauða
Hans, þegar þeir sóttu birtast aftur nýja veru, sem átti að
setja á óforgengileikanum sem jarðnesk tjaldbúðin enn brýtur
(2 Corinthians 5: 1 -4).
En þegar forgengilega er klæddur í húsinu sem er frá himni,
munum við vera eins og lofuðu Kristi og Kristur, frumburður
margra bræðra hafa Guð eins og hann “Hver vera birtustig dýrð
Hans, og tjá ímynd persónu Hans og ber allt með orði máttar
síns, þegar hann hafði sjálfur hreinsaði oss af syndum okkar,
settist til hægri handar hátigninni á hæðum “(Heb 1: 3).
Fyrir uppeldi mörg börn að dýrð Guðs var nauðsynlegt að orð
Guðs kom í heiminn Karla þátttakandi öllu sköpunar Hans (Heb
02:10).
Til að skilja sambandið milli fæðingu Krists og sköpun Adams,
lesandinn þarf að hafa í huga að Jesús, Orð Guðs er
undirliggjandi. Orð Guðs er meiri en rúm tíma og í upphafi
Word yrði kynnt í heiminum hefur skapað alla hluti, þar á
meðal maður á leiri jarðar með höndum sínum og blés í nasir
hans anda lífsins. Hann gerði Adam myndin sem hafði fram þegar
teofanicamente í Eden.
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birtingarmyndir Guðs í Biblíunni sem voru áþreifanlega til
manna skilningarvit.
Guð sagði: “Vér viljum gjöra manninn í ímynd okkar og líkingu”
(Gen 01:26), og þá eilífa Orð skapaði manninn í sinni mynd.
Hvernig? Eilíft Word, sem ímynd hins ósýnilega Guðs, sem
skapaði allt, tók leir af leiri jarðar og skapaði manninn sem
myndina sem hann sjálfur myndi koma í heiminn (Gen 01:27, Eph
3: 9; Heb 1 : 3 Heb 1:10 -12).
Það er ástæðan Páll postuli sagði að Adam var mynd af honum
sem var að koma, eins og líkingu Hans, sem reis upp frá dauðum
er eingöngu arfleifð líkama Krists meðlimir.
Að spá um upprisu Jesú, Davíð konungur bendir á að maðurinn
Kristur fullnægt þegar í líkingu Guðs rísa upp frá dauðum,
rétt eins og með tilvísun til-koma með Kristi eru líkjast
honum “Eins og fyrir mig, sjá auglit þitt réttlæti, ég er
ánægð þegar ég vakna í mynd þinni “(Sl 17:15).
Sálmarnir 8 er Messíanskra, talar um Krist, hinn eilífa Orð
þegar kynnt í heiminn. The Sl er lofgjörð til eilífa Orð sem
vann nafn sem hverju nafni er æðra “Því einnig Guð hátt upp
mjög hann og gefið honum nafnið, sem hverju nafni er æðra”
(Phil 2: 9; Ps 8: 1 ).
? Jesús, þegar tala við fræðimenn og farísear sýnir að vísu 2
Sl 8 sagði hann “En þeir sögðu við hann: þú heyrir hvað þessir
segja Jesús sagði við þá: Já, hafið þér aldrei lesið mynni
barn og ungbörn barn þú hefir fullkomnað lof? “(Mt 21:16; Lk
00:44; Ps 8: 2).
Sl segir að himnarnir, tunglið og stjörnurnar vinna á höndum
eilífa Orð, eins og sést af rithöfundur til Hebrea: “Og, þú,
Drottinn, í upphafi hefir stofnað jörðina, og himnarnir eru
verk handa þinna. Þeir munu farast, en þú skalt þola; Og öllum
þeim, svo sem fatnað, eldast, og rúlla þeim upp eins og
skikkju, og verður breytt. En þú ert hinn sami, og þín ár taka
aldrei enda “(Heb 01:10 -12; Sl 102: 25 -27).

Þá bendir Sl á að eilíft Word var kynnt í heiminn neðar en
englum, en jafnvel í hið mannlega ástand, sonur Guðs var
krýndur af föður heiður og dýrð, fyrir allt sem hefur verið
búin til var undir stjórn Krists “Hvað er maðurinn, að þú ert
minnist Hans? og sonur mannsins sem þú heimsækir hann? Fyrir
litlu minni en Guð gerði, og með sæmd og heiðri. Þú lést hann
drottna yfir handaverkum þínum, þú setur allt undir fótum
Hans: Allt sauði og naut, já, og dýr merkurinnar, fugla
loftsins og fiskum sjávarins, og hvað fer um vegi hafsins “(Sl
8: 4 -8).
Sl 8 sé í samræmi við guðlega tillögu að finna í versi 26.
kafla 1 í Mósebók: “Og Guð sagði: Vér viljum gjöra manninn í
ímynd okkar, eftir líkingu okkar; og drottna yfir fiskum
sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir
alla jörðina, og yfir öllum skriðkvikindum, sem skríða á
jörðinni “(Gen 01:26).
Í að útskýra Sl 8, rithöfundur til Hebrea sýnir að maðurinn
sem “allt undir fætur hans,” segir Kristur. Kristnir á þeim
tíma sem Sá Jesú í holdinu gat ekki séð að allt væri
undirgefin Kristi. Þess vegna skýringin rithöfundur til
Hebrea: við sjáum ekki enn allt er undirgefin Kristi, þó sjáum
við að Kristur sem var ljótur lægri en englar crowned með sæmd
og heiðri sem faðirinn allt undir hann (Hebreabréfið 2: 8 -9).
Kristur er allt og við þann, sem er allt sem er! Það er hann
sem viðheldur allt með orði máttar síns, vegna þess að það var
gert erfingja allra hluta, og í gegnum hann heimurinn var
orðinn (Heb 1: 2 -3; Heb 2: 8 -10).

