Rezumatul Studiului 5 - Isus, Marele învăţător
A Slava Tatălui.
 Numai Isus îl poate descoperi perfect pe Dumnezeu (v. 2), pentru că El este (v. 3):
— Oglindirea Slavei Sale.
— Întipărirea fiinţei Lui.
— Cel ce susţine toate lucrurile.
— Cel care a realizat curăţirea păcatelor noastre.
— Cel ce stă la dreapta lui Dumnezeu.
 Isus a dezvăluit gloria şi caracterul Tatălui, astfel încât oamenii să-L poată vedea pe
Dumnezeu în El (Ioan 14:9).
 În acelaşi mod în care Isus este Chipul lui Dumnezeu (Evrei 1: 3), suntem transformaţi în
chipul lui Isus (Romani 8:29) pentru a dezvălui lumii gloria şi caracterul Tatălui.
 Aşa cum Isus este lumina lumii (Ioan 8:12), suntem făcuţi lumini (Matei 5:14) pentru a
lumina lumea cu cunoaşterea caracterului său.
 Cu cât petrecem mai mult timp cu Isus, cu atât vom putea reflecta mai mult slava Lui,
întrucât „Iar noi toţi, cu faţa neacoperită, reflectând slava Domnului ca într-o oglindă,
suntem transformaţi după acelaşi chip al Său.” (2 Cor. 3:18).
B Exemplul de urmat.
 În Filipeni 2:3-11, Pavel descrie cu măiestrie care este caracterul şi atitudinea lui Isus şi cum
ar trebui să-l imităm.
— Umil (vezi Matei 11:29; Isaia 66:2).
— Ascultător (vezi Luca 22:42; Matei 7:21).
— Servicial (vezi Marcu 10:56; 3 Ioan 1:5).
 Marea lucrare a lui Dumnezeu de educare şi mântuire nu se realizează prin înălţarea de
sine, ci prin umilirea noastră înaintea lui Dumnezeu, ascultarea Lui şi slujirea altora.
C Cel ce împacă.
 Păcatul a creat un decalaj între Dumnezeu şi umanitate.
 Ne este imposibil să eliminăm acest decalaj. Mai mult, ca păcătoşi nici nu vrem să o salvăm.
 Dumnezeu este cel care ia iniţiativa. În jertfa Fiului său, el oferă mijloacele de a ne împăca
cu el şi pune în noi dorinţa de a ne pocăi (Romani 2: 4).
 Isus, Creatorul şi Susţinătorul vieţii, ne-a răscumpărat pe cruce. Iertându-ne păcatele, El ne
împacă cu Dumnezeu şi ne face părtaşi la lucrarea împăcării în propria noastră sferă
(Coloseni 1: 15-20).
D Cel ce merită închinarea noastră.
 Din momentul întrupării sale, oamenii au fost chemaţi să se închine lui Isus. Un grup de
îngeri - ca o stea strălucitoare - a venit să anunţe sosirea Mântuitorului, Mesia, Regele
regilor.
 La primirea veştii, păstorii au alergat la iesle şi l-au recunoscut pe Mântuitorul ca nounăscut, s-au închinat şi au ieşit să împărtăşească tuturor descoperirea lor (Luca 2: 8-20).
 La rândul lor, înţelepţii din Răsărit au recunoscut în steaua îngerească împlinirea profeţiilor
care l-au anunţat pe Mântuitorul şi s-au pregătit să plece în întâmpinarea lui. Când l-au
găsit, l-au venerat şi i-au oferit daruri (Matei 2:1-12).
 La fel ca ei, suntem chemaţi să ne închinăm lui Hristos (Apocalipsa 5:13).
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