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„Dup? planul ve?nic pe care l-a f?cut în Hristos Isus, Domnul nostru. În El avem, prin credin?a în El, slobozenia ?i
apropierea de Dumnezeu cu încredere.” (Efeseni 3:11-12) Copiii lui Dumnezeu au dreptul ?i libertatea s? intre
oricând în prezen?a Domnului – acesta este unul dintre cele mai m?re?e privilegii acordate vreodat? omenirii.
Tat?l nostru ceresc st? pe tronul S?u în ve?nicie ?i la dreapta Sa este Fiul S?u, binecuvântatul nostru Domn ?i
Mântuitor, Isus. În afara acestei înc?peri a tronului sunt por?i care se deschid tuturor celor ce sunt în Hristos. În
orice moment – zi sau noapte – putem s? trecem de îngerii p?zitori, de serafimi ?i de toate o?tile cere?ti ?i s? intr?m
cu îndr?zneal? pe por?ile acestea ca s? ne apropiem de tronul Tat?lui. Hristos ne-a oferit intrarea liber? înaintea
Tat?lui pentru a primi toat? mila ?i harul de care avem nevoie, indiferent de circumstan?ele în care ne afl?m.
Acest lucru nu a fost posibil dintotdeauna. În Vechiul Testament, cu pu?ine excep?ii, nicio persoan? nu putea s?
intre în prezen?a Tat?lui. Avraam a fost numit prietenul lui Dumnezeu ?i s-a bucurat, într-o anumit? m?sur?, de a
sta în prezen?a Domnului, dar chiar ?i el a r?mas „dincolo de perdea”.
Moise, conduc?torul Israelului, a avut parte de o intrare neobi?nuit? înaintea lui Dumnezeu, care a spus: „Eu,
Domnul…îi vorbesc gur? c?tre gur?, M? descop?r lui nu prin lucruri grele de în?eles, ci el vede chipul Domnului”
(Numeri 12:6-8), dar to?i ceilal?i din poporul Israel nu cuno?teau nimic despre acest fel de apropiere.
Când Hristos s-a întrupat, via?a Sa ne-a oferit o apropiere mult mai mare de Tat?l, dar ?i aceasta era limitat?. Îns?
în momentul mor?ii Sale, perdeaua din?untrul Templului din Ierusalim s-a rupt pur ?i simplu ?i soarta noastr? a fost
pecetluit?. Când Isus a trimis Duhul S?u, ne-a fost d?ruit? o intrare deplin?, f?r? restric?ii în Sfânta Sfintelor: „Astfel,
dar, fra?ilor, fiindc? prin sângele lui Isus avem o intrare slobod? în Locul Preasfânt, pe calea cea nou? ?i vie pe
care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din?untru, adic? trupul S?u.” (Evrei 10:19-20)
Scriptura ne previne: „s? ne apropiem cu o inim? curat?, cu credin?? deplin?… S? ?inem f?r? ?ov?ire la m?rturisirea
n?dejdii noastre, c?ci credincios este Cel ce a f?cut f?g?duin?a.” (10:22-23). Dumnezeu ne îndeamn?: „Vino des,
zilnic în prezen?a Mea! Nu po?i s?-?i p?strezi credin?a, dac? nu te apropii de Mine! Dac? nu intri cu încredere în
prezen?a Mea, credin?a ta va fi fluctuant?.”
Ia hot?rârea în inima ta de a profita din plin de m?re?ul dar al lui Dumnezeu de a te apropia de El. Viitorul t?u etern
depinde de acesta!
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