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In Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 

 

Dragi botezati, 

 

In timp ce este cu siguranta adevarat ca proclamarea persoanei si a lucrarii 

Fiului Intrupat al lui Dumnezeu este centrul atentiei si mesajul bisericii de-a 

lungul intregului an, lucrul acesta este asa in mod deosebit in timpul ciclului 

sarbatorilor. Incepand cu Postul Craciunului, Biserica aude Cuvantul nascut 

de Tatal din vesnicie si zamislit in timp in pantecul unei fecioare evreice pe 

nume Maria. De Craciun privim cerurile deschise si ingerii cantand despre 

Cuvantul nascut in Betleem. In perioada Epifaniei Lumina lumii straluceste 

inainte prin Cuvantul ce merge inainte ca sa-Si indeplineasca planul printre  

noroade. In perioada Postului Pastelui credinciosii Il urmeaza pe Domnul pe 

cand e dus in afara cetatii sfinte  catre locul blestemat unde Isus va fi jertfa 

indestulatoare pentru pacatele tuturor oamenilor din toate timpurile, inclusiv 

ale voastre si ale mele; caci pe cruce este obtinuta mantuirea si este castigata 

iertarea tuturor pacatelor. “Astfel a patimit Isus dincolo de poarta ca sa-i 

sfinteasca pe oameni prin propriul Sau Sange” (Evrei 13:12).  

 

In cea de-a opata zi, adica, in ziua noua binecuvantata de dupa odihna in 

mormant a Domnului in Ziua Sabatului, adica, in dimineata celei de-a treia 

zi, Cuvantul Intrupat iese din camera mortii si Cuvantul proclamat despre 

Hristos rastignit si inviat incepe perioada plina de bucurie a Pastelui. De 

Paste credinciosii Il asculta pe Domnul asa cum au facut apostolii Lui. Intr-

adevar, “dupa patima Lui li S-a infatisat viu prin multe dovezi, aratandu-li-

Se in timpul a patruzeci de zile, si vorbind despre Imparatia lui Dumnezeu” 

(Faptele Apostolilor 1:3). La sfarsitul celor patruzeci de zile “El S-a urcat la 

cer; El sta la dreapta Tatalui, Dumnezeu Atotputernic;  de unde El va veni ca 

sa judece vii si mortii” (Crezul Athanasian). Biserica a sarbatorit Inaltarea 

acum trei zile, a patruzecea zi dupa dimineata Pastelui. 

 

Astazi este Exaudi, ultima duminica a perioadei Pastelui, si lectura din 

Epistole vorbeste chiar despre aceasta zi, astazi, o zi in timp dupa Inaltarea si 



Inscaunarea Mielului si inainte de Ultima Zi. In cel de-al 22-lea capitol al 

Apocalipsei, versetele 12-17 si 20, Isus declara ca vine repede. Ca raspuns la 

aceasta fagaduinta, Biserica raspunde bucuroasa si roaga cu bucurie … 

 

… Vino, Doamne Isuse  

 

“ ‘Iata ca vin in curand, aducand cu Mine rasplata Mea, sa rasplatesc 

fiecaruia pentru ce a facut. Eu sunt Alfa si Omega, Cel Dintai si Cel din 

urma, Inceputul si Sfarsitul. Binecuvantati sunt cei care isi spala vesmintele, 

ca sa aiba dreptul la Pomul Vietii si ca sa intre in Cetate pe Porti. Afara 

sunt cainii si vrajitorii si curvarii si ucigasii si inchinatorii la idoli, si toti 

cei care iubesc minciuna  si traiesc in minciuna. Eu Isus Mi-am trimis 

ingerul catre voi cu aceasta Marturie pentru biserici. Eu sunt Radacina si 

Samanta lui David, Luceafarul stralucitor de dimineata.’ Duhul si Mireasa 

spun, ‘Vino.’ Si cel ce aude sa spuna, ‘Vino.’ Si cel insetat sa vina, cel care 

doreste sa ia Apa Vietii fara plata. … Cel ce adevereste aceste lucruri 

spune, ‘Cu siguranta ca vin in curand.’ Amin. ‘Vino, Doamne Isuse!’” 

 

Pana aici Cuvantul DOMNului Dumnezeul nostru. 

 

Dragi botezati, 

 

Mantuirea este prin harul lui Dumnezeu si nu multumita faptelor bune 

presupuse si/sau intentionate ale omului “caci prin har ati fost mantuiti prin 

credinta; si aceasta nu este lucrarea voastra, este Darul lui Dumnezeu – nu 

prin fapte, ca sa nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9). Totusi, judecata se va 

baza pe dovezile aratate cand se deschid cartile si mortii sunt “judecati dupa 

ceea ce era scris in carti, dupa ceea ce au facut” (Apocalipsa 20:12). Pentru 

crestin, dovada de credinta sunt faptele bune pe care Domnul le-a facut in si 

prin el sau ea, si anume, ceea ce se face ca rezultat al credintei generate de 

Dumnezeu in Hristos in inima copilului mic, a tanarului si a adultului, “caci 

Dumnezeu lucreaza in voi, ca sa aveti si vointa si sa si lucrati dupa placerea 

Lui” (Filipeni 2:13). 

 

Biserica bazata pe Cuvantul Domnului ei declara ca acest lucru este adevarat 

si marturiseste ca Isus este Domn “la a Carui venire vor invia toti oamenii in 

trupurile lor si vor da socoteala de faptele lor. Si cei care au facut bine vor 

merge in viata vesnica; si cei ce au facut rau, in focul vesnic. Aceasta este 

credinta universala; pe care numai daca omul o crede in mod credincios si 

neclintit, altfel nu poate fi mantuit” (Crezul Athanasian). Sau, asa cum a 



spus Alfa si Omega, “Iata ca vin in curand, aducand cu Mine rasplata Mea, 

sa rasplatesc fiecaruia pentru ce a facut.” 

Contrarul la ceea ce cred, invata si marturisesc  romano-catolicii si 

universalistii, sunt numai doua locuri dupa cum declara Cuvantul … fie in 

afara portilor, fie inlauntrul portilor Cetatii Sfinte. Romano-catolicii legalisti 

adauga la Cuvant inventand un al treilea loc numit purgatoriu, negand astfel 

rascumpararea deplina a lui Hristos pentru toate pacatele; in timp ce 

universalistii toleranti reduc din Cuvant desfiintand iadul, negand astfel 

necesitatea lucrarii si darului de credinta ale Sfantului Duh. 

 

In lectura din Epistole pentru ziua de astazi, Isus declara nu numai ca 

Paradisul este inlauntrul portilor dar ca exista si celalat loc inspaimantator, si 

anume, in afara portilor unde “sunt cainii si vrajitorii si curvarii si ucigasii 

si inchinatorii la idoli, si toti cei care iubesc minciuna  si traiesc in 

minciuna.” 

In afara cetatii este un loc blestemat, necurat unde nu sunt numai 

necromantii care otravesc trupul, ci in special acei vrajitori religiosi care au 

poluat sufletele cu veninul doctrinei false si cu toxinele tolerantei si cu 

programele la alegere. Afara este locul unde sunt trimisi profesionistii in 

porno, ucigasii, inchinatorii la idoli … mai ales acei ticalosi care, “desi 

cunosc hotararea  lui Dumnezeu ca cei ce fac asemenea lucruri merita sa 

moara, nu numai ca le fac ei dar ii si aproba pe cei ce le practica” (Romani 

1:32). Sau, asa cum a spus Isus, “ toti cei care iubesc minciuna  si traiesc in 

minciuna.” 

 

Sau nu va aduceti aminte ce a spus Isus? “In Ziua aceea multi Imi vor spune, 

‘Doamne, Doamne, nu am prorocit noi in Numele Tau, si nu am facut noi 

multe lucrari mari in Numele Tau?’ Si Eu le voi spune atunci, ‘Nu v-am 

cunoscut niciodata; plecati de la Mine, voi facatorilor de rele’” (Matei 

7:22-23). In afara portilor vor fi cei care au strigat, “Evanghelia, 

Evanghelia” si totusi n-au proclamat de fapt niciodata Evanghelia. Acesti 

nepocaiti religiosi  s-au invartit in jurul Evangheliei dar n-au predicat-o 

pentru ca n-au cunoscut-o niciodata. Sau inca si mai rau, au cunoscut-o dar 

au practicat rotatia in jurul Evangheliei pentru ca n-au crezut-o sau pentru ca 

au fost ofensati de Evanghelie, adica, de Vestea Buna ca Isus, Dumnezeu 

adevarat si om adevarat, a luat asupra Sa si a rascumparat toate pacatele si 

toata pacatosenia tuturor oamenilor atunci cand S-a oferit pe Sine Insusi ca 

Jertfa cand El, “S-a facut ascultator pana la moarte, chiar moartea pe 

cruce” (Filipeni 2:8), si a inviat din morti. Asa este aceasta iertare data prin 



harul lui Dumnezeu prin Cuvant si Sacrament. Caci Evanghelia nu este o 

doctrina despre iertare, Evanghelia este iertarea. 

Daca nu auziti aceasta Evanghelie in fiecare predica, in fiecare serviciu 

divin, atunci va rog, va implor sa-mi spuneti. De dragul meu si de dragul 

tuturor celor de aici din aceasta parohie, sa-mi spuneti daca nu auziti 

Evanghelia – daca nu auziti anuntata iertarea pacatelor, ca nu cumva sa fiu 

inclus printre acei carora li s-a repartizat in Ziua Judecatii un loc in afara 

portilor. Daca va pasa de mine si de locuinta mea vesnica, sa faceti atunci 

lucrul grijuliu si iubitor: infruntati-ma si avertizati-ma daca nu auziti 

Evanghelia. 

 

Afara este locul unde fiarele rele se hranesc cu cei necurati, asa cum cainii 

au lins in afara cetatii sangele blestemat al lui Ahab cel ticalos si al Izabelei 

celei rele. Ca nimeni sa nu aiba de petrecut nici o secunda in afara portilor, 

Fiul lui Dumnezeu a parasit cerul Sau si a venit in aceasta lume pacatoasa ca 

sa mearga in afara cetatii in locul nostru. Isus este Tapul Ispasitor, asupra 

carui cap este declarat tot pacatul. El este trimis in pustie si acolo, la 

Golgota, Locul Capatanii, Radacina si Samanta lui Davida a trecut pe cruce 

prin ceea ce a spus prin David … 

 

“Da, cainii sunt de jur imprejurul Meu; 

 o ceata de raufacatori Ma inconjoara; 

 Mi-au strapuns mainile si picioarele” (Psalmul 22:16). 

 

Aici a fost unde si cand Isus Si-a varsat Sangele Sau sfant, pretios … nu ca 

sa-l linga fiarele rele, ci ca barbatii, femeile, copiii si copiii mici sa-si spele 

“hainele si sa le albeasca in Sangele Mielului” (Apocalipsa 7:14). Intr-

adevar, “binecuvantati sunt cei ce isi spala hainele, ca sa aiba dreptul la 

Pomul Vietii si ca sa intre in Cetate pe Porti.” Hristos este Rodul Pomului 

Vietii si oricine mananca trupul Lui si bea Sangele Lui va trai vesnic, si 

“frunzele Pomului sunt pentru vindecarea  popoarelor” (Apocalipsa 22:2). 

Cu adevarat ca Portile Cetatii sunt Cuvantul proclamat al Evangheliei si 

Sacramentul Sfantului Botez. Acestea sunt singura cale in Imparatia lui 

Dumnezeu. Cu adevarat credem, invatam, marturisim “si trebuie sa sustinem 

in mod constant ca Dumnezeu nu trateaza cu noi decat prin ale Sale Cuvant 

si Sacrament externe. Orice i se atribuie Duhului separat de un asemenea 

Cuvant si Sacrament este de la diavol” (Articolele de la Smalcald). 

 

Dar hotarat ca aceasta este o veste buna, caci sigur e gasita in Cuvantul lui 

Dumnezeu si nu in capriciile si planurile omului, si asta ca sa nu fim 



“aruncati incoace si incolo si dusi de orice vant de invatatura, prin viclenia 

oamenilor, prin siretenia lor in capcane amagitoare” (Efeseni 4:14), anume 

de catre toti cei care iubesc minciuna  si traiesc in minciuna.  

 

Domnul Isus a declarat, “Iata ca vin in curand” si drept raspuns la aceasta 

Veste Buna “Duhul si Mireasa spun, ‘Vino.’” Duhul Sfant ia rugaciunea 

Bisericii si “mijloceste pentru sfinti dupa voia lui Dumnezeu” (Romani 

8:27). “Vino, Doamne Isuse!” Si tu draga crestine, care auzi Cuvantul Vestii 

Bune despre Isus rastignit si inviat pentru tine, sa te alaturi Duhului si 

Miresei in litania sfanta, “Vino, Doamne Isuse!” Caci, pe cand voi si cu 

mine facem lucrul acesta, ii invitam si pe altii sa auda Evanghelia “ca sa 

aiba dreptul la Pomul Vietii si ca sa intre in Cetate pe Porti.” Caci cu 

adevarat ca sunt acei ale caror suflete sunt insetate dupa Cuvantul de iertare 

incredintat Miresei. Deci sa fie Biserica locul unde Apa Vietii se da fara 

plata – unde il primesti pe Isus in apa plina de har a cristelnitei de botez 

“caci fara Cuvantul lui Dumnezeu apa este apa obisnuita si nu botez. Dar cu 

Cuvantul lui Dumnezeu este un botez, adica, o Apa plina de har a Vietii si o 

spalare de renastere in Duhul Sfant” (Catehismul mic). Evanghelismul are 

loc cand Mireasa lui Hristos ii primeste pe cei care erau in afara cetatii, ii 

aduce inauntru prin porti si ii pregateste pentru Ospat. 

 

Astfel si de aceea zice Isus, “Cel ce adevereste aceste lucruri spune, ‘Da, 

vin in curand.’” Cu siguranta ca aceasta este o Veste Buna pentru frumoasa 

Mireasa deoarece ea este “mama  care da nastere si da viata fiecarui crestin 

prin Cuvantul lui Dumnezeu” (Catehismul mare). Acestei Mirese inasprite, 

prea iubite, pe care Hristos pus-o in siguranta cu mainile Sale gaurite de cuie 

si cu inima Sa strapunsa, ii promite Mirele, “Da, vin in curand.” Desi ea 

sufera atacurile celora din afara ei, ea suporta si dureri teribile din partea cat 

si pentru fii falsi dinauntrul ei. Ea stie totusi ca Mirele ei a fost cu ea in zilele 

triste ale multor secole si prin anotimpurile pline de veselie ale anilor 

copiilor ei.  

 

Ca raspuns credincios la Cuvantul Prea Iubitului ei de promisiune 

neindoielnica si sigura “Da, vin in curand,” Mireasa si copiii ei credinciosi 

se roaga, “Vino, Doamne Isuse!” Credeti ca Domnul nu va raspunde la 

aceasta rugaciune? Cu siguranta ca va raspunde. Caci aceasta este 

Rugaciunea de Masa a Bisericii cand Il cheama pe Domnul ei ca sa fie 

prezent unde a promis ca o sa fie. Intr-adevar, Domnul Isus a raspuns 

oriunde si oricand Mireasa a pus Masa cu paine si vin, si slujitorul chemat si 

hirotonisist al cuvantului rosteste Verba, adica, cuvintele de instituire: 



“Acesta este Trupul Meu dat pentru voi. Acesta este Sangele Meu varsat 

pentru voi.” 

 

Dragi botezati, in aceasta Evanghelie plina de har a DOMNului Dumnezeu 

Atotputernic, este iertare pentru voi in Numele Tatalui si al Fiului si al 

Sfantului Duh. Amin. 

 

“Lui Celui Care poate sa va pazeasca de la cadere si sa va prezinte fara de 

pata si plini de bucurie inaintea Prezentei Slavei Sale, singurului Dumnezeu, 

Mantuitorul nostru prin Isus Hristos Domnul nostru, sa fie slava, maretia, 

puterea si stapanirea, inaintea tuturor veacurilor si acum si in veci. Amin” 

(Iuda 24-25). 


