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"Угыл - Алла данының нуры һәм аның барлыгын төгәл
чагылдыру, барын да көчле сүзе белән тәэмин итү." Еврейләргә
1: 3
Яктылык
Мин Алла данының нуры булган затны аңлый алмыйм. Мин аны
укыдым. Мин бу турыда уйлыйм. Мин моны саныйм. Мин аның
турында уйланам. Мин бу турыда өйрәнәм. Мин аны тикшерәм. Ләкин
мин моны аңлый алмыйм. Гайсә Мәсих, Раббыбыз һәм Коткаручыбыз
- Алла данының нуры!
Яктылык - апагазма. Бу аподан (“дан”) һәм зурлыктан (“яктылык”)
килә. Бу "балкып тора". Яктырту якты тән эченнән килә. Кайбер
тәрҗемәчеләр апаугазманың мәгънәсен аңлату өчен "эффулгенция"
һәм "нурланыш" сүзләрен сайладылар. Бу "чагылган яктылык"
дигәнне аңлатмый. Бу Мәсихнең Алла каршында булганы һәм Алла
данын "чагылдырганы" түгел, Муса Аның хозурында булганнан соң
Алла данын чагылдырган кебек. Бу Гайсәнең эченнән чыккан
яктылык. Чиксез кодрәтле Аллаһының Шекина даны Мәсих эченнән
нурлана! Бу сүз Еврейләргә 1: 3 тә очрый һәм ул Раббыбыз турында.
Гайсә - Алла, шуңа күрә Алла данының "нуры".
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Дан - doxa. Бу илаһи сыйфатларның чагылышы. Муса бервакыт
Алладан үз данын күрсәтүне сорады. Алла болай дип җавап
бирде: "Мин бөтен яхшылыгымны сезнең алдыгызга китерермен
һәм сезнең алдыгызда Ходай исемен игълан итәрмен. Мин
кемгә мәрхәмәтле булырмын, һәм мин кемгә шәфкать
күрсәтермен. " (Чыгыш 33:19) Чыгыш 34 китабында без
Аллаһның Муса алдында үткәнен һәм аның Яхшылыгы Аның
Мәрхәмәтлелеге, Мәрхәмәтлелеге, Сабырлыгы, Мәхәббәте,
Шәфкатьлелеге, Тугрылыгы, Кичерүе, Гаделлеге һәм
Гаделлегеннән тора. Гайсә - Алла данының "нуры". Раббыбыз
яхшы нәрсәләрне нурландыра. Рәсүл Яхъя болай дип язган:
"Wordәм сүз тән булып безнең арада яшәде, һәм без аның
данын, Атасының бердәнбер улы кебек данны, мәрхәмәт һәм
хакыйкать белән тулы күрдек." (Яхъя 1:14)
Еврейләргә 1: 3 миңа Мәсихнең яктылыгы турында тагын берничә
шигырь искә төшерә.
"Ул алар алдында үзгәртелде. Аның йөзе кояш кебек балкып
торды, киемнәре яктылык кебек ак булды. " Маттай 17: 2
"Башта Сүз иде, һәм сүз Алла белән иде, һәм сүз Алла иде. Ул
башта Алла белән иде. Барысы да Аның аша яратылган, һәм
Ансыз бернәрсә дә ясалмаган. Аңарда тормыш, һәм тормыш
кешеләрнең нуры иде. Караңгылыкта яктылык балкый, һәм
караңгылык аны аңламый. " Яхъя 1: 1-5
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"Насарадан чыгып, ул Кәпернаумда яшәде
диңгез, Зебулун һәм Нафтали өлкәләрендә, бу үтәлсен өчен,
Ишагыйя пәйгамбәр әйткән: «Зебулун һәм Нафтали җирләре,
Диңгез аша, Jordanрдүн аръягында, Гәлиләя. мәҗүсиләр:
Караңгылыкта утырган кешеләр зур яктылык күрделәр, һәм
төбәктә һәм үлем күләгәсендә утыручыларга яктылык таң атты.
" Маттай 4: 13-16
"Шуннан соң Гайсә алар белән тагын сөйләште:" Мин - дөнья
яктысы. Миңа иярүче караңгылыкта йөрмәячәк, ә тормыш нуры
алачак ". Яхъя 8:12
"Мин дөньяга яктылык булып килдем, Миңа ышанган кеше
караңгылыкта калмасын." Яхъя 12:46
"Шәһәрдә кояшка яки айга балкырга кирәк түгел иде, чөнки
Алла даны аны яктыртты. Бәрән яктысы. " Ачылыш 21:23
Күк нуры - Алла даны һәм Гайсә Мәсих - Алла данының нуры! Без аны
шәхсән белү бик бәхетле; Аның бездә яшәвен.
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Вәкиллек
Гайсә шулай ук Алла барлыгының "төгәл чагылышы". Бу
характеристика тәрҗемәсе. Кинг Джеймс версиясе аны "экспресс
образ" дип тәрҗемә итә. Бу сүз классик грек телендә тәңкәләрдә,
коралларда һ.б. рәсемнәр ясау өчен кулланылган гравер өчен
кулланылган, греклар бу сүзне кешенең үзенчәлекләре һәм
характеры өчен кулланганнар. Бу корал шәхеснең төгәл образын яки
чагылышын алып барган. Гравор коралны шул төгәл сурәтне
кыйммәтле әйберләргә мөһерләү өчен кулланган. Гайсә Мәсих - Алла
барлыгының "төгәл чагылышы". Паул Мәсих «күзгә күренми торган
Алла образы, барлык яратылганнарның беренче баласы» дип язган.
Оксфорд теологы Генри Лиддон язганча, Гайсә «шәхсән аерылып
тора, ләкин ул туры мәгънәдә аңа тигез. Яңа Васыять Грек галиме
доктор Марвин Винсент болай дип язган: "Монда Алланың төп
барлыгы Мәсихкә үзенчәлекле мөһер кую, аның шәхесендә билгеле
һәм характеристик белдерү булып уйланыла, һәм Угыл илаһи
табигатьнең төгәл тәэсирен ала. характер. ” Мәсихтә кимчелек юк.
Аның Алла характеристикаларының "кайберләре" яки "күпчелеге" юк.
Ул - Аллаһының "төгәл чагылышы”!
Мәсих шулай ук "барын да үзенең көчле сүзе белән тәэмин итә".
"Тотрыклылык" - ферон. Ул "даими хәрәкәттә булган әйберне тоту"
идеясын йөртә. Гайсә барлык алга баруны дәвам итә һәм вакытында
алга бара. Гайсә бар нәрсәне баштан ук тәэмин итә. Паул язган:

Угыл даны!

7 of 10

“Ул - күзгә күренми торган Алла образы, барлык
яратылганнарның беренче баласы. Чөнки Аның ярдәмендә күктә
һәм җирдә булган, тәхетләр, хакимлекләр, принципиальләр яки
көчләр булган барлык нәрсәләр барлыкка китерелгән. Барысы
да Аның аша һәм Аның өчен яратылган. Ул һәрнәрсәдән алда,
һәм бар нәрсә Аңарда. " Көлессәйлеләргә 1: 15-17
Мәсих бар нәрсәне барлыкка китерде һәм баштан ук барысын да
тәэмин итте. Ул бүген дә шулай эшләвен дәвам итә һәм мәңге дәвам
итәчәк. Барысы да Мәсихтә бердәмлекне саклыйлар. Бернәрсә дә үз
көче белән бергә тотарга көче юк. Бары тик Мәсих көче белән
әйберләр бергә тора.
Гайсә моны ничек эшли? Аның көче нәрсә ул? Ул "үзенең көчле сүзе
белән" бар нәрсәне тәэмин итә. Еврейләргә язучы болай дип язган:
"Иман белән без аңлыйбыз, дөньялар Алла сүзе белән ясалган,
күренгәннәр күренгән әйберләрдән ясалмаган." (Еврейләргә 11: 3)
Муса язган:
"Аннары Алла әйтте:" Яктылык булсын "; һәм яктылык бар иде
"..." Шуннан соң Алла әйтте: "Су арасында бер кат торсын, һәм
ул суларны судан аерсын" ... "Шуннан соң Алла әйтте:" Су
астындагы сулар булсын. күкләр бер урынга җыелсыннар, коры
җирләр күренсен "..." Шуннан соң Алла әйтте: "grassир үлән,
орлык бирүче үлән һәм төренә карап җимеш бирүче җимеш
агачы чыгарсын. орлык үзе, җирдә '; һәм шулай булды "..."
Шуннан соң Алла әйтте: "Көнне төннән бүлү өчен күк төбендә
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утлар булсын. билгеләр һәм фасыллар, көннәр һәм еллар
булсын. һәм алар җир өстендә яктылык бирер өчен күк төбендә
утлар булсыннар »; һәм шулай булды "..." Шуннан соң Алла
әйтте: "Су күп тере җан ияләре белән тулсын, һәм кошлар җир
өстеннән күк йөзе аша очсын" ... "Аннары Алла әйтте, 'Theир
тереклекне үз төренә карап чыгарсын: терлекләр, сыерчыклар
һәм җир хайваннары, һәрберсе үз төренә карап'; һәм шулай
булды "..." Аннары Алла әйтте: "Әйдәгез, кешене охшаш итеп
ясыйк. Алар диңгез балыклары, һава кошлары, терлекләр, бөтен
җир өстендә һәм җир өстендә йөргән һәр нәрсә өстендә
хакимлек итсеннәр. " Яратылыш 1
Бу - Мәсих Earthирне үз Сүзе көче белән барлыкка китерә! Нинди
искиткеч күренеш. Гайсә тормышны барлыкка китергән һәм аны
"үзенең көчле сүзе белән" тәэмин итә. Рәсүл Яхъя язган:
"Башта Сүз иде, һәм сүз Алла белән иде, һәм сүз Алла иде. Ул
башта Алла белән иде. Барысы да Аның аша яратылган, һәм
Ансыз бернәрсә дә яратылмаган. " Яхъя 1: 1-3
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Алла Мәсих, Аның Улы турында сөйләгәндә, Еврейләргә язучы болай
дип язган:
“Син, Ходаем, башта җирнең нигезен салдың, һәм күк - синең
кулың. Алар юкка чыгачак, ә Син каласың; һәммәсе дә кием
кебек картайячаклар. Чапан кебек Син аларны бөкләячәксең,
һәм алар үзгәрәчәкләр. Ләкин син бер үк, һәм синең елларың
бетмәс. " Еврейләргә 1: 10-12
Дан таҗы
Еврейләргә язучы Гайсәнең Алла даны таҗын кигәнен язган. Бу Алла
булгангамы? Ул Бөек Барлыкка Китерүче булгангамы? Барысы да
Аңа буйсынганга гына?
"Ләкин без, фәрештәләрдән бераз түбәнрәк булган Гайсәне
күрәбез, үлем газаплары өчен дан һәм хөрмәт белән таҗланган,
Ул, Алла мәрхәмәте белән, һәркем өчен үлемне татып карау
өчен. Ч Forнки аңа яраклы иде, кем өчен бар нәрсә һәм кем бар
нәрсә, күп улларны данлау, коткару капитаны газаплар аша
камилләштерү. Чөнки изгеләндерүче дә, изгеләндерүчеләр дә
бер, шуңа күрә ул аларны кардәш дип атарга оялмый. "
Еврейләргә 2: 9-11
Без тере Алланы үзенең Данының нуры һәм Аның Барлыгының төгәл
чагылышы аша белү бәхетенә ирешәбез, Алла Данының Яктылыгы
бездә "бәхетле" яши һәм без Аңарда "яшибез"!
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