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Rezumatul Studiului 3 - Fiul promis 
 
A „La sfârşitul acestor zile” 
 Expresia „în zilele de pe urmă” (sau „timpul din urmă”) se referă, în general, la un timp îndepărtat în 

viitor (ani mai târziu, sau chiar secole) [Deut. 4:30; Dan. 2:28]. 
 Dar Fapte 2:17, Evrei 1:2 şi 1 Petru 1:20 folosesc această expresie pentru a vorbi despre vremea 

când Pavel şi Petru trăiau. Aceasta înseamnă că „zilele de pe urmă” încep cu Isus. 
 Moartea lui Isus a fixat destinul acestei lumi, deşi sfârşitul urmează să vină. Ceea ce Tatăl a început 

să facă la prima venire a lui Isus, El va finaliza la a doua Sa venire. 
— În zilele de pe urmă: Isus a înviat  Suntem fiinţe noi Împărăţia lui Dumnezeu este printre 

noi; 
— Vremea sfârşitului: Vom învia  Dumnezeu va face o nouă fiinţă  Împărăţia veşnică va fi 

întemeiată. 
B „Ne-a vorbit prin Fiul” 
 Timp de 1.000 de ani, de la Moise la Malahi, Dumnezeu a vorbit prin profeţi. Apoi tăcere. 
 După un interval de aproximativ 400 de ani, Dumnezeu a rupt tăcerea vorbind prin Fiul, Isus Hristos. 
 Acum, tot Cuvântul lui Dumnezeu transmis de profeţi (adică Vechiul Testament) a fost clar şi 

ascuţit. Făgăduinţele lui Dumnezeu s-au împlinit în Isus Hristos şi ne-au fost date noi promisiuni. 
C „Oglindirea slavei Lui” 
 Isus este strălucirea, adică lumina care emană din slava Maiestăţii (Dumnezeu Tatăl). În acelaşi 

timp, este imaginea fiinţei sale (o copie exactă) [Ioan 14:9]. 
 Şi ce este slava? În general, slava lui Dumnezeu este afişată atunci când Dumnezeu apare într-o 

formă acoperită, iar slava Sa este identificată cu prezenţa Sa (Ex. 16:10; 1 Sam. 15:29; 2 Cron. 5:14; 
Ps. 26:8; Ezec. 1:28) 

 Prevăzând lucrarea lui Isus, Isaia a spus că „slava Domnului va fi descoperită” (Is. 40:5). Isus, ca 
Lumină a lumii, ne-a descoperit pe Dumnezeu (Ioan 1:18; 7:26). 

D „a făcut şi veacurile[…] care ţine toate lucrurile” 
 Evrei 1:2-3 Îl prezintă pe Isus ca Creator şi Susţinător, în timp ce Vechiul Testament îl arată pe 

Dumnezeu ca singurul Creator şi Susţinător al universului (Neemia 9:6). 
 Aceasta înseamnă că Isus este mai mult decât „strălucirea” lui Dumnezeu. Este Dumnezeu Însuşi. 

Cum Dumnezeu are capacitatea de a crea. Mai mult, fără El nimic nu a fost creat (Col. 1:16); şi fără 
El nimic nu există (Col. 1:17). 

 Isus nu numai că ne-a creat, ci şi ne susţine. Fiecare suflare, fiecare bătaie a inimii, fiecare moment 
al existenţei noastre se găseşte în Isus, Fundamentul întregii existenţe create. 

E „astăzi Te-am născut” 
 Cum poate Isus să fie atât Creator, cât şi creatură (născut)? 
 Evrei 7:3 indică faptul că Isus este veşnic; nu a fost creat niciodată. 
 El a primit numele de „fiu” când s-a întrupat ca om (Luca 1,32; In 1,14). Cu toate acestea, termenul 

„născut” nu se referă la întruparea lui Isus. 
 Onesim şi credincioşii corinteni au fost născuţi de Pavel (Filipeni 1:10; 1 Corinteni 4:15). În acelaşi 

mod, Tatăl L-a născut sau „adoptat” pe Isus ca Fiu, înviându-l şi aşezându-l la dreapta Sa (Rom. 1:3-
4), împlinindu-şi astfel lucrarea mesianică de Rege descendent al lui David (2 Sam. 7:12-14). 
 


