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Cum ajungem la Dumnezeu.

Piedici în apropierea de Dumnezeu:

Teama în prezenţa Sa.

Perdeaua impenetrabilă.

Îndepărtarea piedicilor:

Calea cea nouă şi vie.

A ajunge în prezenţa Sa.

Evrei îl prezintă pe Isus ca precursor şi 
reprezentant al nostru. Prin El putem ajunge la 
Dumnezeu. Acest lucru a fost reprezentat în 
Sanctuar, în slujbele şi în festivităţile sale.

Studiind tipologia lui, putem înţelege mai pe 
deplin lucrarea pe care Isus, de la înălţarea Sa, o 
face pentru noi înaintea Tatălui în Sanctuarul 
Ceresc. 



„Căci Cristos n-a intrat într-un loc sfânt făcut de mâini 
omeneşti, – loc care este oglindirea celui adevărat –, ci El a 
intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, în 
prezenţa lui Dumnezeu” (Evrei 9:24)

De trei ori pe an, israeliţii trebuiau să se prezinte înaintea lui 
Dumnezeu în sanctuarul Său (Ex. 34:22-23). Aceste festivităţi au 
indicat momente specifice în care Isus, reprezentantul nostru, a 
trebuit să apară în faţa prezenţei Tatălui în locul nostru: 
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Sărbătoarea 
azimilor
(Paştele)

Isus a murit în ziua în care se jertfea paştele, în momentul jerfei 
de seară (Ioan. 18:39; Luca 23:44-46)

Isus a înviat în ziua în care se prezenta snopul pentru seceriş
(pârga) şi S-a prezentat înaintea Tatălui pentru a primi 

aprobarea Sa (Lev. 23:10-11; Ioan 20:17)

Sărbătoarea  
săptămânilor 
(Cincizecime)

După înălţarea Sa, Isus a şezut la dreapta lui Dumnezeu, a 
inaugurat sanctuarul ceresc şi a trimis Duhul Sfânt (Fapte 2:33)

Sărbătoarea 
roadelor 

(Corturilor)

La a Doua Venire, Isus ne va duce în locul pe care ni-l pregăteşte 
şi ne va prezenta înaintea lui Dumnezeu (Ioan 14:2-3; 1Tes. 4:17;

Ap. 22:3-4)



Pavel face o descriere foarte grafică a momentului în 
care Dumnezeu s-a arătat lui Israel la Sinai pentru a 
le vorbi faţă în faţă (Evr. 12:18-21).

În ciuda distanţei marcate de perimetrul de 
securitate, experienţa a fost teribilă: „Este clar că Îl 
putem auzi pe Dumnezeu şi încă trăim, dar vă rog să 
nu mai vorbiţi, altfel vom muri cu toţii” (Deut. 5, 23-
26, parafrazat). 

Lipsiţi de credinţă, i-au cerut lui Moise să mijlocească 
între Dumnezeu şi ei (Deut. 5:27). Dar acesta nu a fost 
planul original al lui Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca 
poporul Său să se apropie de el şi să aibă parte de 
sfinţenia, mila şi compasiunea Sa (Ex. 19:13b; 34:6-7). 



Sanctuarul era înconjurat de un perimetru de 
securitate umană (leviţii), pentru ca oamenii să nu 
moară din cauza apropierii directe a lui Dumnezeu. 
Noi, ca preoţi, suntem intermediari între Dumnezeu şi 
cei care încă nu-L cunosc. 

O perdea limita accesul închinătorului în Sanctuar 
(putându-se intra doar în timpul zilei). O a doua perdea 
permitea accesul la chivot doar celor care intraseră 
într-un legământ special cu Dumnezeu (preoţii). A treia 
perdea împiedica accesul direct înaintea lui Dumnezeu 
pentru toţi, cu excepţia marelui preot.

Isus este Perdeaua care îi permite lui Dumnezeu să 
trăiască în noi fără ca noi să fim mistuiţi (1 Cor. 3:16). 



„Aşadar, fraţilor, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în Locul Preasfânt prin sângele 
lui Isus, pe calea cea nouă şi vie pe care El a deschis-o pentru noi prin draperie –

care este trupul Său” (Evrei 10:19-20)

Isus nu este doar Perdeaua care îi permite lui Dumnezeu să 
locuiască în noi. El este Perdeaua deschisă care creează o nouă cale 
ce ne oferă acces la însăşi prezenţa lui Dumnezeu.

Această nouă cale este noul legământ făcut prin sângele lui Isus 
(Mat. 26:28). 

Înainte de moartea lui Isus, Satana a fost înaintea 
lui Dumnezeu pentru a ne acuza continuu (Zah. 
3:1). Dar după înălţarea Sa, Isus şi-a început 
slujirea ca mare preot în Sanctuarul Ceresc. Apoi, 
Satana a fost definitiv aruncat din Cer, iar Isus a 
stat înaintea Tatălui, nu ca acuzatorul nostru, ci ca 
avocatul nostru de apărare (Apoc. 12:7-11; 1 Ioan 
2:1). 



AJUNŞI ÎN PREZENŢA SA
„ci v-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului cel Viu, Ierusalimul 
ceresc, de miile de îngeri adunaţi pentru sărbătoare” (Evrei 12:22)

Spre deosebire de manifestarea divină de la Sinai, între 
întuneric şi umbre, Pavel ne transportă la o altă manifestare 
divină, glorioasă, plină de lumină: Muntele Sionului; 
Ierusalimul Ceresc; corul îngerilor lăudând; Dumnezeu pe 
tronul Său făcându-i neprihăniţi pe „întâii născuţi” pe care i-a 
cumpărat cu sângele Său; şi pe Isus, mijlocitorul nostru (Evr. 
12:22-24).

Şi nu este doar o viziune de viitor, care indică momentul în care 
vom sărbători împreună cu Isus Sărbătoarea Corturilor în Rai, 
ci este ceva actual, prezent. Suntem deja acolo! Am venit deja 
în prezenţa lui Dumnezeu!

Avem reprezentantul nostru acolo. Să trăim, aşadar, în fiecare 
zi umblând „ca şi cum am vedea pe Cel ce este nevăzut” (Evr. 
11:27). 



„Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din 
Sanctuarul de sus, este tot atât de importantă, 
pentru Planul de Mântuire, ca moartea Sa pe 
cruce. Prin moartea Sa, El a început acea 
lucrare, pe care, după înviere, S-a înălţat să o 
desăvârşească în ceruri. Trebuie să intrăm prin 
credinţă dincolo de perdea, „unde Isus a intrat 
pentru noi ca înainte-mergător”. (Evrei 6, 20.) 
[…] Isus a deschis calea care duce la tronul 
Tatălui şi, prin mijlocirea Sa, dorinţele sincere 
ale tuturor celor care vin la El cu credinţă pot fi 
prezentate înaintea lui Dumnezeu.”

E. G. W. (Tragedia Veacurilor, pag. 493)


