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Har, indurare si pace voua in Numele DOMNULUI Dumnezeu – Tatal si 

Fiul si Sfantul Duh. Amin. 

 

Prea iubitilor,  

 

Fiindu-le data promisiunea unui Rascumparator si acoperiti cu pieile 

animalelor al caror sange nevinovat a fost varsat din pricina lor, Adam si 

Eva au fost izgoniti din gradina paradisului, prin poarta Edenului in acesta 

lume. DOMNUL Dumnezeu “l-a izgonit pe om; si El a pus niste heruvimi la 

rasaritul gradinii Edenului si o sabie invapaiata care se intoarcea in toate 

partile, ca sa pazeasca drumul inspre pomul vietii” (Geneza 3:24). 

 

Cautarea portii si gradinii Edenului a ocupat visele si pelerinajele omenirii 

de-a lungul timpului. Unde este drumul catre paradis? Unde este poarta 

cerurilor? Unul dintre documentele cele mai timpurii ale cronicilor 

generatiilor de oameni descrie o lume adunata pe campia Sinear care 

construia un turn numit zigurat. “Haide, sa ne zidim o cetate si un turn al 

carui varf sa ajunga la cer; sa ne facem un nume” (Geneza 11:4). Dar poarta 

cerurilor nu e nici zidita si nici accesata prin lucrarile omului. Asemenea 

proiecte extreme si eforturi serioase nu sunt altceva decat bolboroseli ale 

celor care stau in imparatia intunericului. Din vremea Turnului Babilonului 

si pana in ziua de azi nu s-a schimbat nimic dupa cum oamenii cauta poarta 

cerurilor. In martie, 1997 treizeci si noua de membri ai unui cult numit Gate 

of Heaven (Poarta Cerurilor) s-au sinucis in California cautand sa se 

teleporteze pe un UFO (farfurie zburatoare) care sustineau ca este ascuns in 

spatele unei comete. S-a pretins ca acest vehicol spatial ii va duce in cer. 

 

Unde este poarta cerurilor? Ati putea crede ca nimeni nu cunoaste raspunsul 

la aceasta intrebare, dar adevarul este ca lectura noastra din Vechiul 

Testament il da pur si simplu. Ascultati va rog inca o data acea lectura in 

timp ce auzim raspunsul la intrebarea … 

 

… Unde este poarta cerurilor? 



 

Iacov a plecat din Beer-Seba si s-a dus inspre Haran. Si a ajuns intr-un 

anumit loc si a stat acolo in noaptea aceea, pentru ca apusese soarele. 

Luand una dintre pietrele de acolo, a pus-o sub cap si s-a culcat in acel loc 

ca sa doarma. Si a visat ca era o scara rezemata pe pamant si varful ei 

ajungea la cer; si iata, ingerii lui Dumnezeu urcau si coborau pe ea! Si iata, 

DOMNUL statea deasupra ei si spunea, “Eu sunt DOMNUL, Dumnezeul 

tatalui tau Avram si Dumnezeul lui Isaac; pamantul pe care esti culcat ti-l 

voi da tie si urmasilor tai; si urmasii tai vor fi ca pulberea pamantului si te 

vei intinde catre apus si catre rasarit si catre miazanoapte si catre miazazi; 

si prin tine si urmasii tai toate familiile pamantului se vor binecuvanta. Iata, 

Eu sunt cu tine, si te voi apara oriunde vei merge, si te voi aduce inapoi in 

tara aceasta; caci nu te voi parasi pana cand nu voi implini ce ti-am spus.” 

Atunci Iacov s-a trezit din somn si a spus, “Cu siguranta ca DOMNUL este 

in locul acesta; si eu nu am stiut.” Si i-a fost frica si a spus, “Cat de 

covarsitor este locul acesta! Aceasta nu este altceva decat casa lui 

Dumnezeu si aceasta este poarta cerurilor.” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNULUI Dumnezeul nostru. 

 

Prea-iubitilor, aici in acest Cuvant inspirat de Sfantul Duh si scris de mana 

lui Moise, aveti raspunsul la intrebarea veacurilor, “Unde este poarta 

cerurilor?” Iacov, fiul lui Isaac si nepotul tatalui Avram, primeste raspunsul 

si declara ca poarta cerurilor este casa lui Dumnezeu. “Cat de covarsitor 

este locul acesta! Aceasta nu este altceva decat casa lui Dumnezeu si 

aceasta este poarta cerurilor.” Poarta cerurilor se afla in casa lui Dumnezeu 

si Iacov este binecuvantat sa fie in aceasta casa si la aceasta poarta. 

 

Iacov a fost trimis afara din tara sa, familia sa si casa tatalui sau sa se duca in 

tara din care Avram fusese chemat cu multi ani inainte. Iacov era un om 

pacatos din fire care nu era diferit de nici unul dintre noi si care, ca si tine, in 

gand, in vorba si in fapta a incalcat Legea lui Dumnezeu care fusese inscrisa 

pe inima de piatra a omului de catre degetul mainii creatoare a lui 

Dumnezeu. Acest al doilea fiu al lui Iacov si al Rebecai isi inselase tatal si 

fratele acesta mai mic al lui Esau capatase dreptul si binecuvantarea intaiului 

nascut. Iacov merita sa fie izgonit din tara fagaduita. La atmosfera familiei 

de suspiciune, inselare, neincredere si manie razbunatoare se adauga si 

posibilitatea intotdeauna actuala ca Iacov sa-si ia o nevasta care nu facea 

parte din poporul ales al lui Dumnezeu. Tatal si-a trimis fiul si “Iacov a 

plecat din Beer-Seba si s-a dus inspre Haran.” 



 

Plimbarea singuratica pe acest pamant incarcat de pulbere – insotit numai de 

pacatele tale, o constiinta tulburata si acuzatiile celui rau – este un pelerinaj 

catre groapa. Noaptea si intunericul acestei lumi sporesc greselile, gandurile 

si acuzatiile. Iacov a ajuns intr-un anumit loc si a stat acolo in noaptea 

aceea, pentru ca apusese soarele. Luand una dintre pietrele de acolo, a pus-

o sub cap si s-a culcat in acel loc ca sa doarma. Locul nu era diferit de locul 

pe langa care trecuse un sfert de mila inapoi sau la care ar fi ajuns un sfert de 

mila mai inainte. In ceea ce cineva ar numi repetitia rituala pentru moarte, 

Iacov gaseste o piatra ca drept perna, isi culca lutul pamantesc pe pamant si 

se retrage acoperit numai de hainele de pe spate, care la fel de bine ar putea 

sa fie, atat cat stie el, lintoliul lui de inmormantare. Deasupra lui si mult 

dincolo de el sunt stelele din cer. Omul este aici si in noapte, poarta cerurilor 

pare si mai departe, chiar dincolo de stele. 

 

. Si a visat ca era o scara rezemata pe pamant si varful ei ajungea la cer; si 

iata, ingerii lui Dumnezeu urcau si coborau pe ea! Si iata, DOMNUL statea 

deasupra ei si spunea, “Eu sunt DOMNUL, Dumnezeul  tatalui tau Avram si 

Dumnezeul lui Isaac; pamantul pe care esti culcat ti-l voi da tie si urmasilor 

tai; si urmasii tai vor fi ca pulberea pamantului si te vei intinde catre apus si 

catre rasarit si catre miazanoapte si catre miazazi; si prin tine si urmasii tai 

toate familiile pamantului se vor binecuvanta. Iata, Eu sunt cu tine, si te voi 

apara oriunde vei merge, si te voi aduce inapoi in tara aceasta; caci nu te 

voi parasi pana cand nu voi implini ce ti-am spus.” Atunci Iacov s-a trezit 

din somn si a spus, “Cu siguranta ca DOMNUL este in locul acesta; si eu 

nu am stiut.” Si i-a fost frica si a spus, “Cat de covarsitor este locul acesta! 

Aceasta nu este altceva decat casa lui Dumnezeu si aceasta este poarta 

cerurilor.” 

 

Casa lui Dumnezeu este poarta cerurilor. Amanuntele acestei case a lui 

Dumnezeu nu sunt date in termeni de dimensiuni, asezare, stil, marime sau 

arhitectura. Ceea ce face un loc sa fie casa lui Dumnezeu este oriunde 

DOMNUL Dumnezeu este prezent cu har si directia este de la cerul de sus 

catre acest pamant. Aceasta este una dintre caracteristicile casei lui 

Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este poarta cerurilor oricand DOMNUL 

Dumnezeu este prezent cu har pentru binele si binecuvantarea poporului 

Sau. Prezenta DOMNULUI este ori de cate ori se proclama Cuvantul Lui de 

fagaduiala … mai intai lui Adam si Evei in gradina cu fagaduinta Semintei 

femeii si a Mantuitorului, repetata primilor parinti ai bisericii ca Enoh, Noe 

si Avram si declarata lui Iacov in textul predicii noastre. 



 

In acest Cuvant facut trup este proclamatia care este poarta cerurilor. Vedeti, 

nu este scara lui Iacov si noi nu ne urcam mai sus, si mai sus. Este scara lui 

Iehova si El coborat mai jos, si mai jos. El porneste de sus in cer cu ingerii 

urcand si coborand si, pentru ca noi nu putem veni la El, a venit El la noi. Pe 

scara lui Isus El coboara la noi si noi auzim “Cuvantul S-a facut trup si a 

locuit printre noi” (Ioan 1:14) si “Adevarat va spun ca, de aici inainte, veti 

vedea cerul deschizandu-se  si ingerii lui Dumnezeu urcand si coborand 

peste Fiul Omului” (Ioan 1:51). Prezenta lui Iehova printre noi este in trup 

si asta si marturisim … “El a fost zamislit de Duhul Sfant, nascut din 

Fecioara Maria, a suferit sub Pilat din Pont, a fost rastignit, a murit si a fost 

ingropat.” Fiul lui Dumnezeu a coborat din cer ca sa faca voia Tatalui Sau 

… sa indeplineasca Legea in locul tau, sa rascumpere pacatele lumii si sa 

moara in locul tau. El a parasit Cetatea Sfanta si “ca sa sfinteasca pe oameni 

cu insusi Sangele Sau, a patimit dincolo de poarta” (Evrei 13:12). I-au 

depus lutul Sau fara de viata intr-un mormant proaspat cioplit si L-au 

acoperit cu lintoliul de inmormantare. 

 

Casa lui Dumnezeu este locul unde Domnul este prezent … intr-adevar unde 

se proclama Cuvantul Sau in adevar si puritate. Domnul este prezent cu 

poporul sau si o femeie Il intreaba pe Fiul Intrupat al lui Dumnezeu, “Esti 

Tu mai mare decat parintele nostru Iacov, care ne-a dat fantana si a baut 

din ea el insusi?” (Ioan 4:12) si ea aude Cuvantul, “apa pe care i-o voi da 

se va preface in el intr-un izvor de apa care va tasni in viata vesnica” (Ioan 

4:14). Aceasta este mana de sus dupa cum proclama El oamenilor care au 

mancat in Prezenta Lui, “Painea lui Dumnezeu este El Cel care coboara din 

cer si da viata lumii” (Ioan 6:33). Prea-iubiti ai lui Dumnezeu, iata-L pe 

Isus Vinul cel Bun a carui prezenta la nunta din Cana a fost un preludiu la 

Sfanta Sa Cina si la Ospatul neintrerupt al Miresei si al Mirelui ce continua 

pana la si pentru vesnicie. Casa lui Dumnezeu este locul unde Domnul este 

prezent … intr-adevar unde sacramentele Lui de botez se administreaza asa 

cum le-a instituit Isus Hristosul. 

 

Intelegeti unde suntem aici? Vreau sa spun, nu numai aici in predica, dar mai 

ales aici in acest loc? Aceasta este Casa lui Dumnezeu si El este prezent aici 

pentru voi si pentru mine … prezent cu har si cu indurare pentru binele 

nostru. Acesta este Serviciul Divin si aici este prezent Divinul cu poporul 

Sau si da binecuvantarile pe care numai El poate sa le acorde. Aceasta Casa 

a lui Dumnezeu nu e diferita de locul unde Adam si Eva au devenit bunici la 

nasterea lui Enos si “oamenii au inceput sa cheme Numele Domnului” 



(Geneza 4:26), si El a promis ca “unde sunt doi sau trei adunati in Numele 

Meu, acolo sunt Eu in mijlocul lor” (Matei 18:20). Aceasta Casa a lui 

Dumnezeu  nu e diferita de camera de sus unde Mielul Pascal al lui 

Dumnezeu care ridica pacatul de la lume era prezent cu ucenicii Lui in 

noaptea in care a fost tradat si i-a invitat sa ia parte la Noul Paste mancand 

Trupul Lui si band Sangele Lui. Chiar aceasta camera este Casa lui 

Dumnezeu si nu e diferita de camera unde ucenicii erau adunati de Paste si 

… 

 

… “Isus a venit si a stat in mijlocul lor si le-a spus, ‘Pace voua.’ Cand a 

spus asta le-a arata mainile Lui si coasta Lui. Atunci ucenicii s-au bucurat 

cand L-au vazut pe Domnul. Atunci Isus le-a spus iarasi, “Pace voua! Asa 

cum Tatal M-a trimis pe Mine, asa va trimit eu pe voi.’ Si cand a spus asta, 

a suflat asupra lor si le-a spus, ‘Primiti Duhul Sfant. Celor ce le veti ierta 

pacatele, le vor fi iertate; iar celor ce le veti tinea, le vor fi tinute’” (Ioan 

20:19-23). Iata Cuvintele de Intemeiere pentru Institutia Clerului Public al 

Cuvantului si autoritatea pentru anuntarea iertarii si a tinerii pacatelor, in 

special baza pentru absolvire care sa fie declarata in Casa lui Dumnezeu asa 

cum ati auzit in liturgia istorica plina de  Evanghelie a Crestinatatii. Chiar 

aici este poarta cerurilor. 

 

Casa lui Dumnezeu este poarta cerurilor si trebuie sa luam in consideratie 

inca doua puncte. O poarta lucreaza in doua directii. Poarta cerurilor este 

Poarta de la cer si numai aici, in Casa lui Dumnezeu a promis Dumnezeu sa 

se arate in harul si indurarea Lui, si sa reverse asupra poporului Sau iertarea 

pacatelor, si sa-i stropeasca pe oameni cu Sangele Sau. Sau, asa cum biserica 

“Our Redeemer” si eu am subscris neconditionat, … 

 

“Institutia Cheilor este puterea specifica a bisericii pe care a dat-o Hristos 

Bisericii Sale pe pamant ca sa ierte pacatele pacatosilor ce se pocaiesc, dar 

sa tina pacatele nepocaitilor atata timp cat nu se caiesc. … ca atunci cand 

pastorii chemati ai lui Hristos ne trateaza pe noi dupa porunca Lui divina, in 

special cand exclud pacatosi clari si nepocaiti din parohia crestina, si, alta 

data, cand ii iarta pe cei ce se caiesc de pacatele lor si doresc sa se indrepte, 

aceasta este la fel de valabil si sigur, si in cer, ca si cand Hristos, Domnul 

nostru drag, ar trata cu noi El Insusi” (Catehismul mic). 

 

Poarta cerurilor este poarta catre ceruri si numai aici, in casa lui Dumnezeu 

este promisiunea iertarii pacatelor, mantuirii si vietii vesnice. Sau asa cum 

membrii Bisericii Lutherane – Missouri Synod au subscris neconditionat, … 



 

Dumnezeu “are o comunitate unica in lume. Mama este cea care da nastere 

si da viata fiecarui crestin prin Cuvantul lui Dumnezeu. …De aceea totul in 

biserica crestina este astfel randuit ca sa putem obtine in fiecare zi iertarea 

deplina a pacatelor prin Cuvant si prin semne [Sacramentele] desemnate ca 

sa ne aline si sa ne readuca la viata constiintele atata timp cat vom trai. Desi 

avem pacate, Duhul Sfant are grija sa nu fim raniti pentru ca suntem in 

biserica crestina, unde este iertarea deplina a pacatelor. Dumnezeu ne iarta si 

noi ne iertam, suntem rabdatori si ne ajutam unul pe altul. Dar in afara 

bisericii crestine (adica, unde nu este Evanghelia) nu este iertare si, deci, nici 

sfintenie. Prin urmare, toti care cauta sa merite sfintenia prin faptele lor mai 

degraba decat prin Evanghelie si iertarea pacatelor s-au expulzat din si s-au 

separat de biserica” (Catehismul mare). Nu exista salvare in afara bisericii. 

 

Unde este poarta cerurilor? Chiar aici, oameni dragi, in aceasta casa a lui 

Dumnezeu, este poarta cerurilor. Emanuil este Dumnezeu cu noi si El este 

prezent aici cu noi pentru binele nostru. Avem privilegiul sa fim invitati in 

prezenta Sa .. sa “ridicam paharul izbavirii si sa chemam Numele 

DOMNULUI” (Psalmul 116:13). Poate ca reactia ta este la fel ca a lui Iacov 

care “s-a trezit din somn si a spus, ‘Cu siguranta ca DOMNUL este in locul 

acesta; si eu nu am stiut.’ Si i-a fost frica si a spus, ‘Cat de covarsitor este 

locul acesta! Aceasta nu este altceva decat casa lui Dumnezeu si aceasta 

este poarta cerurilor.’” Amin. 

 

 


