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Por ile Ierusalimului

- J. L. Ayers

Aceast lucrare scurt trateaz cele zece por i din zidurile Ierusalimului, a a cum sunt ele
enumerate în cartea lui Neemia capitolul 3. Însemn tatea numelor în succesiunea lor ne ofer un
tablou al progresului normal al vie ii spirituale a credinciosului.
Evenimentele despre care se relateaz în acest capitol au avut loc aproximativ în anul 445
înainte de Hristos, aceasta a fost la aproximativ 90 de ani de la sfâr itul captivit ii babiloniene.
Cores (Cirus), împ ratul Persiei, a fost folosit de Dumnezeu ca unealt , ca s aduc pe poporul
S u înapoi la Ierusalim, ca s recl deasc din nou Casa lui Dumnezeu (Ezra 1, 1-4). Ierusalimul
trebuia s devin din nou punctul central i locul de adunare, c ci Ierusalimul era singurul loc
unde Dumnezeu a f g duit s lase Numele S u s locuiasc . Tot a a i ast zi exist numai un
singur loc adev rat al strângerii laolalt , i anume acolo unde credincio ii se strâng numai în
Numele Domnului Isus (Matei 18, 20).
Profe iile care se refer la Cirus le g sim în cartea prorocului Isaia capitolul 44 versetul 28 i
capitolul 45 versetele 1-4. Cele dou c r i, a lui Ezra i Neemia, care în vechiul canon ebraic
constituie o singur carte, relateaz despre realizarea poruncilor lui Cirus, i anume zidirea
Templului, recl direa cet ii i reconstruirea zidurilor cu por ile lor.
Evenimentul, despre care relateaz capitolul trei al c r ii Neemia, a avut loc la aproximativ 90
de ani de la începutul reîntoarcerii descris în Ezra 1. Între Ezra capitolul 3 versetul 10 i Ezra
capitolul 6 versetul 15 sunt aproximativ 20 de ani, deoarece în reconstruc ia Templului a
intervenit o perioad lung de întrerupere a lucr rilor. Între capitolul 6 i capitolul 7 este de
asemenea o perioad lung de timp în care lucr rile au încetat.
În Neemia 3 ni se relateaz numai cum au fost construite zidurile i cum au fost a ezate por ile.
Nu se relateaz nimic despre greut i, împotriviri i piedici, cu toate c satan, a a cum rezult din
capitolele urm toare, a încercat sub tot felul de forme s împiedice lucrarea sau chiar s-o
nimiceasc . În capitolul de fa sunt amintite numai zece por i. Au fost i alte por i, care nu sunt
amintite aici, ca de exemplu poarta Efraim i poarta închisorii, care sunt numite în Neemia 12.
F r îndoial , aceasta are o însemn tate deosebit , dac Cuvântul inspirat de Dumnezeu prezint
o anumit selec ie i o anumit rânduial . Num rul zece vorbe te despre plin tatea, despre toat
responsabilitatea omului înaintea lui Dumnezeu. A a a dat Dumnezeu zece porunci, ca s fac
omului cunoscut voia Sa sfânt . Dar ce cutremur tor este s citim în Numeri 14, 22, c
Dumnezeu a fost ispitit de zece ori în Pustie de poporul S u înc p ânat i rebel! Neemia 11, 1
ne arat i c a zecea persoan poart suplinitor responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu pentru
întreg poporul.
Dar aici nu vrem s vorbim despre responsabilitatea sub Lege, ci sub Duhul harului, a a cum
ne arat Faptele Apostolilor 11, 23 i 2 Corinteni 8, 5-7. Credinciosul, care se afl sub har,
ac ioneaz sub impulsul dragostei. El are dorin a s fac progrese spirituale, s creasc în
cunoa terea lui Isus Hristos, Domnul s u, i s creasc spre des vâr irea lui Hristos, ca s fie
g sit spre lauda i glorificarea Numelui S u.
Dac vom merge în jurul cet ii de la o poart la alt poart , vom g si referiri foarte bune
pentru via a credinciosului, începând de la întoarcerea lui la Dumnezeu i pân în clipa când va
ajunge s vad fa a Domnului în slav .
Por iunile de zid dintre por i arat via a noastr ca m rturie înaintea lumii. Dar aici vrem s ne
preocup m numai cu por ile. Ele sunt enumerate în capitolul 3 în urm toarea succesiune: poarta
oilor, poarta pe tilor, poarta cea veche (sau: poarta zidului vechi), poarta v ii, poarta gunoiului,
poarta izvorului, poarta apelor, poarta cailor, poarta de la r s rit i poarta Mifcad.
În versetul 1 este amintit marele preot Elia ib ca constructor al por ii oilor, f r îndoial cel
mai înalt rang al cet ii, i în aceast pozi ie el trebuia s fie potrivit cu Maleahi 2, 6-7 p storul
oilor i prin aceasta un exemplu pentru ele. Dar nu citim c el a pus încuietori i z voare, a a
cum este în cazul celorlalte por i. Da, dimpotriv , el se une te cu Tobia, du manul poporului lui
Dumnezeu (Neemia 13, 4)! El nu i-a crescut copiii »în mustrarea i înv tura Domnului«
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(Efeseni 6, 4), c ci vedem în Neemia 13, 28, c copiii lui se abat de pe drumul credincio iei;
nepotul lui se c s tore te cu o fiic a lui Sanbalat, care de asemenea era un du man al poporului.
Nu vrem s ne preocup m mai mult cu acest b rbat; îl amintim numai din cauza func iei lui i a
leg turii lui cu poarta.
Vrem s studiem însemn tatea por ilor în succesiunea prezentat :
Po art a o i l o r ne îndreapt privirea spre P storul cel bun, care Î i d via a pentru oi (Ioan 10,
11), care merge înaintea lor i oile Lui Îl urmeaz (Ioan 10, 14). Aici este fundamentul vie ii
ve nice. El a fost a ezat în ve nicie, înainte de a începe timpul (Efeseni 3, 11). El este a a de
adânc i a a de lat, c poate primi pe orice p c tos pierdut care î i pune încrederea în P storul cel
bun. El i-a dat via a pentru oi, El i-a v rsat sângele scump pe crucea Golgota pentru iertarea
p catelor; c ci »f r v rsare de sânge nu este iertare de p cate« (Evrei 9, 22).
Dar acest minunat plan de mântuire, pe care Dumnezeu l-a alc tuit în hot rârea Lui ve nic ,
trebuie f cut cunoscut oamenilor, i Dumnezeu în harul i dragostea Lui inegalabil îl face
cunoscut! Vom vedea cum ne este prezentat aceast dragoste divin .
De fiecare parte a por ii oilor este un turn. Turnurile sunt locul paznicilor; ele vorbesc de
vigilen . Cât de des a fost necesar pentru oamenii lui Dumnezeu s fie vigilen i, în toate
timpurile trecute, i cât de necesar este i ast zi! Satan a încercat mereu s acopere adev rul cu
privire la harul lui Dumnezeu, s -l întunece sau s -l denatureze. Dar Dumnezeu Însu i vegheaz
asupra lui, i lui satan nu-i va reu i. Numele celor dou turnuri vorbesc de dragostea i de harul
lui Dumnezeu. »Mea« înseamn „o sut ”, i ce ar putea altceva s însemne decât plin tate (Matei
13, 23)? Cel lalt turn se nume te »Hananeel«, i înseamn „harul lui Dumnezeu”. În felul acesta
harul lui Dumnezeu este f cut cunoscut în toat plin tatea sa. i cui? Îngerilor? Nu, ci oamenilor
lumii. Al turi de el »au zidit i oamenii din Ierihon«, citim în versetul 2.
Ierihonul, care înseamn „locul mirosurilor pl cute”, este un tablou al lumii cu bucuriile i
pl cerile ei, dar el este a ezat lâng râul mor ii, Iordan. Lumea aceasta poate fi atr g toare pentru
om; dar cu toate acestea ea st sub blestem, i mânia lui Dumnezeu este asupra ei, a a cum st tea
odinioar blestemul asupra Ierihonului.
»Blestemat s fie înaintea Domnului omul care se va scula s zideasc din nou cetatea aceasta
a Ierihonului«, se spune în Iosua 6, 26. Dar nu este voia lui Dumnezeu, ca omul s fie l sat f r
speran . Nu! El se gânde te la creaturile Sale: nici o pas re nu cade la p mânt f r voia Sa. i
aceasta o vedem în »Zacur«, care înseamn : „î i aduce aminte de el” sau „p strat în memoria lui
Dumnezeu”. Dumnezeu î i aduce aminte de creaturile Lui, care de la c derea lui Adam stau sub
blestem, El Î i aduce aminte de ele în planul S u minunat de mântuire. Ace ti b rba i din Ierihon,
care au participat la construc ia zidurilor, sunt monumente ale harului lui Dumnezeu! Ei au fost
chema i i mântui i din lumea care merge în întâmpinarea pieirii, deoarece Dumnezeu în
îndurarea Sa ocupat de ei. El nu vrea ca cineva s piar . Pentru ei blestemul asupra Ierihonului
nu are valabilitate.
A a cum s-a spus la început, nu este inten ia noastr s ne ocup m cu por iunile de zid dintre
dou por i. Versetul 2 a fost studiat aici numai ca s arate leg tura care exist între fundamentul
Evangheliei i efectul ei. Ajungem acum la poarta a doua.
Po art a p e t i l o r. Ea vorbe te de vestirea Evangheliei. Domnul Isus spune în evanghelia dup
Marcu 1, 17: »Veni i dup Mine i v voi face pescari de oameni«. Aceast chemare a avut ca
efect, c aceia c rora le-a fost adresat chemarea i-au p r sit activitatea i L-au urmat. Ei s-au
pus la dispozi ia Lui, ca s devin pescari de oameni, ca s vesteasc Evanghelia, vestea bun .
Constructorii por ii pe tilor erau fiii lui Senaa; acest nume înseamn „tuf de m r cini”. Nu ne
aduce aceasta aminte de blestemul rostit asupra p mântului din cauza p trunderii p catului în
aceast crea ie? »Blestemat este acum p mântul din pricina ta« (Geneza 3, 17)! Spini i
p l mid va da de aci înainte. Îns acest nume ne îndreapt privirea i spre acea scen
zguduitoare descris în Matei 27, 29: »Au împletit o cunun de spini, pe care I-au pus-o pe cap«.
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Acesta a fost sfâr itul interog rii lui Isus înaintea lui Pilat, în momentul când El era gata de a
merge la Golgota, ca s fie în l at pe cruce, ca s poarte blestemul pe care l-am meritat noi. i
acum aceia, care pe baza Evangheliei cred în El, pot s fie mântui i i ei în i i s devin vestitori
ai Evangheliei. Aceast poart are încuietori i z voare. Aceasta ne aminte te, c du manul st
preg tit afar , ca s încerce cu toate mijloacele s intre în cetate, ca s distrug lucrarea. Este
nevoie de foarte mare aten ie, ca el s fie inut afar . Aceasta era valabil nu numai atunci în
timpul construirii i al luptei, ci este i acum valabil, i este valabil i în viitor. Du manul se
str duie te întotdeauna s distrug zidurile de separare; el caut acces în familii, în Adunarea lui
Dumnezeu, ca s introduc întin ciunea, a a cum vedem în exemplul îngrozitor din capitolul 13.
Poporul lui Dumnezeu are misiunea s prevad toate por ile cu încuietori i z voare. Aceasta este
deosebit de important în timpul nostru, când înv turi gre ite caut s p trund . R mâne valabil:
marele adev r al Evangheliei trebuie p strat curat i trebuie p zit. Ne ocup m acum cu
urm toarea poart .
Poarta cea veche, sau: p o art a zi d u l u i v ech i indic umblarea în adev r. »Sta i în drumuri,
uita i-v i întreba i care sunt c r rile cele vechi, care este calea cea bun ; umbla i pe ea, i ve i
g si odihn pentru sufletele voastre« (Ieremia 6, 16).
Dac prin credin a în Evanghelie am devenit copii ai lui Dumnezeu, atunci avem nevoie de
lumina adev rului pentru drumul nostru de credin . »Descoperirea cuvintelor Tale d lumin ,
d pricepere celor f r r utate« (Psalmul 119, 130). Nu cunoa terea în elepciunii lumii, nu
înv turile i rânduielile din partea oamenilor sunt cele dup care noi trebuie s ne orient m;
firul nostru c l uzitor este numai Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru umblarea noastr avem nevoie
de un fundament tare, a a cum este el prezentat în Faptele Apostolilor 2, 42. Aici avem cele
patru p r i principale ale umbl rii unui cre tin potrivit cu adev rul. Acolo se spune: »Ei st ruiau
în înv tura apostolilor, în leg tura fr easc (sau: în p rt ie), în frângerea pâinii i în
rug ciuni.« Pe acest fundament st teau primii cre tini, pe el s-au bazat p rin ii, care au mers
înaintea noastr , a c ror credin suntem chema i s-o urm m. Ca sfin i i iubi i, ca cet eni din
Casa lui Dumnezeu, i noi trebuie s fim cl di i pe temelia apostolilor i profe ilor, s cre tem i
s fim zidi i împreun , ca s fim un Templu sfânt în Domnul, un l ca al lui Dumnezeu în Duhul
(compar cu Efeseni 2, 20-22).
Dac în umblarea noastr corespundem acestei chem ri înalte, dac suntem credincio i
adev rului în dragoste (Efeseni 4, 15), dac suntem din inim ascult tori de modelul înv turii
în care am fost instrui i (Romani 6, 17), atunci ascultarea fa de adev r va aduce road în inima
noastr , roadele Duhului, pe care Dumnezeu vrea s le vad la noi, c ci Cuvântul adev rului
Evangheliei este aduc tor de road (Coloseni 1, 5-6). În via a noastr se va vedea c »umbl m în
adev r«. i dac acest adev r divin va fi lucr tor în inimile noastre, atunci el ne va smeri.
Adev rul nu vrea s înal e pe credincios, ci s -l a eze pe locul supunerii, al modestiei, al
smereniei. Vom vedea aceasta când ne vom ocupa cu poarta urm toare.
Po art a v i i . »Când str bat ace tia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, i
ploaia timpurie o acopere cu binecuvânt ri« (Psalmul 84, 6). Valea vorbe te de coborâre. De
smerenie. Dar orice credincios, care ocup acest loc, poate fi sigur, c acest loc nu este numai un
loc al plânsului i lacrimilor, ci c el va fi pentru el un loc al binecuvânt rii. »Valea Baca« va
deveni un loc de izvoare, un loc al binecuvânt rii, a c rei înf i are o g sim în ploaia timpurie.
Aici ne este prezentat lec ia: »Smeri i-v dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la
vremea Lui, El s v înal e« (1 Petru 5, 6). Deseori credincio ii se roag ca Domnul s -i
smereasc , dar aceasta nu este potrivit cu voia lui Dumnezeu; dar noi ne putem ruga pentru harul
de care avem nevoie, ca noi s ne smerim.
i în 1 Petru 5, 5 suntem îndemna i s ocup m locul de smerenie: »... s fi i împodobi i cu
smerenie. C ci Dumnezeu st împotriva celor mândri, dar celor smeri i le d har.« Expresia:
»împodobi i cu smerenie« este remarcabil . Ea înseamn , ca i cum ai fi încins cu smerenie. A fi
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încins cu smerenie înseamn s ocupi locul de smerenie, dar nu înaintea oamenilor, ci înaintea
lui Dumnezeu. Observ marele exemplu din Filipeni 2, 3-8! Aici Domnul nostru preasl vit a
ocupat locul cel mai de jos, cum n-a f cut nimeni niciodat . El S-a smerit pân la moarte, da,
pân la moarte pe cruce. S tragem foloase din aceste îndemnuri!
Semnificativ este i în elesul numelor constructorilor acestei por i: Hanun i locuitorii
Zanoahului. Hanun înseamn „gra iat” i Zanoah înseamn „lep dare, a arunca sau a casa”. Ca
unii care am fost gra ia i, s cas m i s arunc m tot ce ne împiedic , dar în mod deosebit »s
lep d m faptele întunericului i s ne îmbr c m cu armele luminii« (compar cu Romani 13,
12). »Nu lua i deloc parte la lucr rile întunericului, ba înc mai degrab osândi i-le« (Efeseni 5,
11). Numai când noi, ca unii care am avut parte de îndurare în Preaiubitul, dorim s fim ca El i
s ocup m locul de smerenie vom fi capabili, ca i locuitorii Zanoahului, s lep d m faptele
neroditoare ale întunericului. Vedem aceasta la poarta urm toare.
Po art a gu n o i u l u i . Ea vorbe te despre întinare, necur ie, mizerie i p cat.
»Deci, fiindc avem astfel de f g duin e, prea iubi ilor, s ne cur im de orice întin ciune a
c rnii i a duhului, i s ne ducem sfin irea pân la cap t, în frica de Dumnezeu« (2 Corinteni 7,
1). Cite te i Efeseni 5, 3-11.
Pe aceast poart s-a scos gunoiul i murd riile din cetate într-un loc stabilit pentru aceasta în
afara zidurilor cet ii. Este remarcabil, c poarta gunoiului se afla de partea opus a por ii oilor,
în partea cea mai îndep rtat a cet ii. i gunoiul de la animalele de jertf trebuia îndep rtat cât
mai mult de teritoriul Templului. Nu arat cu toat severitatea acest fapt cât de dezgust tor este
în ochii lui Dumnezeu orice necur ie i întin ciune, pe scurt, orice p cat? El nu poate tolera
niciodat p catul în prezen a Sa. Dar cât este de mângâietor s ti c El a îndep rtat de la noi
orice f r delege, cât este de departe r s ritul de apus, i nu vrea s - i mai aduc aminte de ele.
Noi suntem solicita i s ne cur im de orice întin ciune. Dar aceasta este imposibil, dac avem o
p rere înalt despre noi; noi trebuie s ocup m locul de la poarta v ii, cu toat smerenia, dar i
cu fric i cutremur înaintea sfin eniei lui Dumnezeu. Urmarea binecuvântat va fi sfin irea în
frica de Dumnezeu. Apostolul Pavel a considerat tot ce lumea îi oferea, ca o pierdere, da, ca un
gunoi, fa de pre ul nespus de mare al cunoa terii lui Isus Hristos. S nu renun m i noi la
ispitele i pl cerile lumii acesteia, la leg turile rele i la orice jug nepotrivit? A a ne îndeamn
apostolul Ioan: »Nu iubi i lumea, nici lucrurile din lume. ... pofta firii p mânte ti (a c rnii), pofta
ochilor i l ud ro ia vie ii nu este de la Tat l, ci din lume« (1 Ioan 2, 15-16).
Ca i copii ai lui Dumnezeu avem Duhul Sfânt. El vrea s fie Conduc torul i C l uzitorul
nostru. Cât de des nu am împiedecat noi puterea prezen ei Sale prin preocuparea cu lucrurile
lumii acesteia? Drag cititor, cât de des folose ti tu aceast poart ? Sau permi i lucrurilor lumii
acesteia s se cuib reasc la tine? E ti a a de preocupat cu ele, c Duhul Sfânt, care locuie te în
tine, nu are nici o putere s ac ioneze în via a ta? S ne folosim mai mult de aceast poart , s ne
cur im, ca lucrarea Duhului în via a noastr s devin tot mai vizibil .
Po art a i zv o ru l u i ne arat acum via a credinciosului umplut de Duhul. Trebuie s lu m
seama, c traducerea exact nu este poarta izvorului, sau poarta izvoarelor, ci aici este vorba de
un „izvor artezian”, din care iau na tere toate ac iunile. Cine scoate din acest izvor, »din trupul
lui vor curge râuri de ap vie« (Ioan 7, 38). Aceast poart nu vorbe te de primirea Duhului
Sfânt, c ci aceasta are loc atunci când primim Evanghelia, a a cum am v zut clar la studiul por ii
pe tilor. Duhul Sfânt Î i face locuin în cel credincios în momentul când el ajunge la credin a
vie în Mântuitorul lui. Atâta timp cât nu ne l s m c l uzi i i condu i de Duhul Sfânt, care
locuie te în noi, rev rs rile Duhului în via a noastr nu sunt sim ite i nici v zute. Dac nu are
loc cur irea i sfin irea, puterea spiritual nu poate fi activ .
Dar dac am îndep rtat din via a noastr toate lucrurile care pot s ne întineze, a a cum am
v zut la poarta gunoiului, atunci poate s devin vizibil ac iunea Duhului care locuie te în noi,
atunci »umbl m în Duhul«.
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Vrem s ne amintim aici c cur irea nu înseamn acela i lucru cu mântuirea. Cur irea este
lucrarea Duhului lui Dumnezeu în noi dup ce am fost mântui i. Ce înseamn cur irea vedem în
1 Petru 1, 22, unde ea este caracterizat ca »ascultarea fa de adev r«. Prin faptul c ascult m
de adev r, c ne cur im de orice întin ciune a c rnii i a duhului, cre m premiza s se vad
influen a Duhului în noi. »Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga r bdare,
bun tatea, facerea de bine, credincio ia, blânde ea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor
lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus i-au r stignit firea p mânteasc împreun cu
patimile i poftele ei« Galateni 5, 22-24). Nu este o nebunie i pierdere de timp, s ocupi pozi ia
unui cre tin i s umbli în poftele firii p mânte ti, (compar cu Galateni 16-21)? De ce s nu
respect m porunca din versetul 25: »Dac tr im prin Duhul, s i umbl m prin Duhul«?
Cititorul atent va observa c poarta izvorului este singura poart care a fost acoperit (versetul
15). Cât de important este deci s lu m seama ca prospe imea izvorului Duhului Sfânt s nu fie
tulburat prin tot felul de influen e din afar . S ne ferim cu mare aten ie, s nu întrist m Duhul,
s nu-L sufoc m sau s -L stingem!
Supunându-ne c l uzirii Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu va câ tiga tot mai mult putere în
via a noastr . Gândul acesta ne conduce la poarta urm toare.
Po art a ap el o r. Aici este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu. »La început era Cuvântul, i
Cuvântul era cu Dumnezeu, i Cuvântul era Dumnezeu« (Ioan 1, 1). Apa este în Scriptur un
simbol al Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 3, 5), i acest Cuvânt este ve nic. La poarta izvorului a
fost de asemenea vorba de ap , dar era apa în ac iune, era vizibil în rev rsarea ei ca r spuns la
lucrarea Duhului Sfânt. Vedem aceasta în Ioan 7, 37-39. Acolo Scriptura vorbe te clar despre
faptul c apa curg toare este rezultatul ac iunii Duhului Sfânt în cel credincios: »Spunea
cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau s -L primeasc cei ce vor crede în El.« La poarta
apelor, dimpotriv , în tabloul apei vedem Cuvântul lui Dumnezeu în existen a lui ve nic .
»Cuvântul T u, Doamne, d inuie te în veci în ceruri« (Psalmul 119, 89).
În Ioan 1, 1 Cel ve nic este El Însu i Cuvântul, i în Apocalipsa 19, 13 Numele lui este numit:
»Cuvântul lui Dumnezeu«. Acest Cuvânt st înaintea noastr în toat m re ia Lui, a a cum spune
Isaia 26, 4: »Domnul Dumnezeu (sau: Iah) este Stânca veacurilor«. Iah este numele lui
Dumnezeu care caracterizeaz ve nicia existen ei Lui, pentru care trecutul, prezentul i viitorul
înseamn un singur acum. Numele Iehova ne prezint pe Dumnezeu ca Cel ce exist ve nic, Cel
ce nu se schimb , care va fi pentru poporul S u ce a promis s fie. Este »Cel ce este i Cel ce era
i Cel ce vine« (Apocalipsa 1, 8).
La aceast poart nu ne sunt prezentate nici un fel de lucr ri de îmbun t ire, i ca simbol nici
nu are nevoie. Probabil c nu a fost distrus prin pustiirile provocate de r zboi. Ce ar putea
oamenii face împotriva »Stâncii veacurilor«? »Temelia puternic a lui Dumnezeu st «!
În Neemia 8, 1 poporul se strânge ca un singur om pe locul dinaintea por ii apelor, ca s asculte
citirea Cuvântului lui Dumnezeu: »Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea c r ii Legii«
(versetul 3).
Ce putere minunat este în acest Cuvânt divin! Prin acest Cuvânt oamenii se nasc din nou (1
Petru 1, 23). El este o candel pentru picioarele noastre i o lumin pe c rarea noastr (Psalmul
119, 105). Evrei 3, 1 ne relateaz c toate lucrurile sunt purtate prin cuvântul puterii Sale. S
punem la inim îndemnul apostolului Pavel, s l s m cuvântul lui Hristos s locuiasc din bel ug
în noi (Coloseni 3, 16). O, dac ne-am bucura de Cuvânt, a a cum se bucura psalmistul, »ca unul
care a g sit o prad mare« (Psalmul 119, 162). Prin folosirea continu a acestei por i vom deveni
echipa i pentru orice lucrare bun i vom deveni capabili s alerg m cu st ruin în alergarea
care ne st în fa . Acest gând ne conduce la poarta urm toare.
Po art a cai l o r. Înaint m cu gr bire în întâmpinarea intei!
Cu privirea i inima îndreptat spre Hristos glorificat, subiectul sublim i inta credin ei, putem
s spunem împreun cu apostolul Pavel: »uitând ce este în urma mea, i aruncându-m spre ce
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este înainte, alerg spre int , pentru premiul chem rii cere ti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus«
(Filipeni 3, 13b-14).
Calul este privit în mod obi nuit ca model al lupt torului în credin , din cauza caracteristicilor
lui minunate, care îl arat ca un cal de lupt i de r zboi, i anume, puterea, gata de a intra în
ac iune i curajul. Caracteristicile lui ca i cal de curs , rapiditatea i tenacitatea, ne pot sluji ca
model pentru alergarea care ne st în fa , a c rei int i pre este Hristos Însu i. A a spune
apostolul Pavel: »M-am luptat lupta cea bun , am terminat alergarea, am p zit credin a« (2
Timotei 4, 7). În capitolul 3 din scrisoarea adresat filipenilor, apostolul ne d un exemplu bun a
ceea ce înseamn s alergi spre int : în aceast alergare nimic nu trebuie s -l împiedice i nici
s -l re in .
Pentru un concurs de alerg ri este necesar s te încingi. Chiar de la ie irea copiilor lui Israel
din Egipt citim c ei trebuiau s m nânce pa tele în grab , având mijlocul încins. i noi suntem
solicita i s ne încingem coapsele min ii noastre, i este realmente a a; numai când avem privirea
îndreptat int spre el i lu m gândurile roabe ascult rii de Hristos, putem s înaint m siguri i
zelo i spre int i nu vom fi ab tu i de unele lucruri i influen e ale lumii acesteia.
Drag cititorule, s ne încingem coapsele cu adev rul, ca i apostolul Pavel, ca s putem spune
împreun cu el: »Fac un lucru ...« (vezi Filipeni 3, 13-14). Aceasta ne pune inta, finalul,
înaintea ochilor i ne conduce la poarta urm toare.
Po art a d e l a r s ri t . Ea arat spre revenirea Domnului.
Nostalgia oric rei creaturi este îndreptat spre r s rit. Este direc ia din care r sare soarele. Spre
r s rit se îndreapt a tept rile tuturor fiin elor vii i a plantelor. Ca exemplu ar putea s fie
practica care se poate vedea zilnic într-o colonie mare de p s ri. Când prima mic incandescen
se ive te pe cer în r s rit, începe între p s ri o trezire succesiv . Pretutindeni începe agita ia. Cu
cât str lucirea luminii cre te mai mult, cu atât mai mare devine agita ia. Dup aceea începe
cântarea i jubilarea: un cor pe multe voci al entuziasmului i mul umirii salut lumina zilei noi.
Dar când primele raze de soare se revars deplin pe locul unde se afl ele, cântarea înceteaz
deodat , ca la o comand secret . A tept rile creaturilor s-au împlinit, i vocile p s rilor
amu esc.
Dac a a este în natur , cu cât mai mult cei mântui i ar trebui s caute cu privirea, cuprin i
fiind de o a teptare nostalgic , spre revenirea Domnului.
El va veni pentru Israel ca Soare al drept ii i pe norii cerului (Maleahi 4, 2; Matei 24, 30),
când va apare cu to i sfin ii S i în putere i slav , ca s - i întemeieze Împ r ia pe p mânt, i o
mie de ani s domneasc cu dreptate. Atunci va începe timpul de str lucire pentru p mânt, pe
care l-au vestit profe ii.
Dar în timp ce poarta de la r s rit vorbe te despre venirea Domnului, Ezechiel 10 i 11 ne
relateaz unele întâmpl ri triste din istoria poporului p mântesc al lui Dumnezeu. Cu câ iva ani
înainte de distrugerea definitiv a Ierusalimului, Ezechiel a fost dus captiv la Babilon (2 Cronici
36, 17-21). Acolo, la râul Chebar, a primit viziuni din partea lui Dumnezeu. El vede cum norul
slavei lui Dumnezeu p r se te Ierusalimul, acea slav , care odinioar a fost de partea poporului
Israel, când a c l torit prin pustie spre Canaan (Exodul 13, 20,22; Exodul 14, 19-21). Era aceea i
slav care a umplut cortul din pustie (Exodul 40, 34-38) i Templul (1 Împ ra i 8, 10-13; 2
Cronici 5, 11-14). Citim în Ezechiel 10, 3 c norul este pe cale de a p r si Templul; el umple
curtea interioar cu str lucirea slavei lui Dumnezeu. În versetul 4 se pare c el z bove te pe
pragul Casei lui Dumnezeu, ca s mai r mân un timp. Dar în versetul 18 norul slavei se ridic
de pe pragul Casei i se opre te la u a por ii de la r s rit. Norul z bove te din nou aici i exprim
dorin a de a nu trebui s se despart . Nu ne aminte te aceasta de acea scen emo ionant , când
Domnul Isus a plâns asupra Ierusalimului i a zis: »Dac ai fi cunoscut i tu, m car în aceast zi,
lucrurile, care puteau s - i dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii t i« (Luca 19, 42).
Dar Israel nu a vrut s - i recunoasc p catele, nu a vrut s se plece cu poc in i credin , i
din cauza aceasta a trebuit s se împlineasc sentin a rostit de Dumnezeu. Astfel, din poporul lui
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Dumnezeu a devenit „Lo-Ami” (Nu-i poporul Meu) (Osea 1, 9). i acum vedem în Ezechiel 11,
23 cum slava lui Dumnezeu p r se te Ierusalimul: »Slava Domnului s-a în l at din mijlocul
cet ii, i s-a a ezat pe muntele de la r s ritul cet ii«. Acest munte este Muntele M slinilor, pe
care S-a strâns Domnul cu ucenicii S i, când El a fost în l at la cer înaintea ochilor lor (Faptele
Apostolilor 1, 9,12).
Pe acest munte va sta El, când va veni pe norii cerului (Matei 24. 30). i aici vede Ezechiel
norul care z bove te pentru ultima dat ; dar în versetul 24 se întrerupe viziunea i prin aceasta se
termin cu prezen a permanent a lui Dumnezeu la poporul S u. Poporul S u este de acum în
colo „Lo-Ami” (Nu-i poporul Meu).
Toate acestea se refer la lucrarea lui Dumnezeu cu Israel, i cu siguran amintirea por ii de la
r s rit are însemn tatea ei în acest context. Noi îns , preaiubi ilor, avem binecuvântata speran ,
care în 1 Tesaloniceni 4, 13-18 ne este pus a a de viu înaintea ochilor. Pentru noi revenirea
Domnului nu este comparat cu r s ritul soarelui, ci noi Îl a tept m pe Domnul nostru, ca pe
»Luceaf rul str lucitor de diminea « (Apocalipsa 22, 16).
Cu aceast speran i cu aceast mângâiere în inim privim înainte i a tept m clipa când vom
fi strân i în jurul Lui i Îl vom vedea, a a cum este. Acesta va fi urm torul eveniment mare, pe
care noi îl a tept m: »C ci Însu i Domnul, cu un strig t, cu glasul unui arhanghel i cu trâmbi a
lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, i întâi vor învia cei mor i în Hristos. Apoi, noi cei vii, care
vom fi r mas, vom fi r pi i to i împreun cu ei, în nori, ca s întâmpin m pe Domnul în v zduh;
i astfel vom fi totdeauna cu Domnul.« (1 Tesaloniceni 4, 16-17). Cu aceasta ajungem în studiul
nostru la ultima poart , la care avem a face cu strângerea noastr în prezen a Lui.
Dar mai înainte de aceasta, înc câteva remarci cu privire la »Ziua lui Hristos«, care mai este
denumit i »ziua aceea« (2 Timotei 4, 8). Aceast perioad merge paralel cu timpul necazului
cel mare de pe p mânt, sau cu cele 70 de s pt mâni-ani din cartea lui Daniel.
Deci ziua lui Hristos ne prezint o scen cereasc . Ea începe cânt to i mor ii în Hristos au
înviat i to i credincio ii care mai sunt în via au fost lua i cu to ii împreun în nori, ca s
întâmpine pe Domnul în v zduh (1 Tesaloniceni 4, 13-18). Aceast zi se va încheia, dup cum
credem noi, când Mirele va coborî din cer împreun cu mireasa Sa cu putere i slav mare, ca
Împ rat al împ ra ilor i Domn al domnilor (Apocalipsa 19, 7,8,11-16). Primul eveniment din
timpul acestei perioade va fi scaunul de judecat al lui Hristos, i ultimul va fi nunta Mielului,
scurt timp înainte de a doua venire a Lui în putere i slav . F r îndoial vor avea loc unele
lucruri între Hristos i Biserica Sa, care nu ne sunt descoperite direct; dar din simboluri, dac le
studiem cu aten ie, putem primi unele cuno tin e binecuvântate referitoare la »ziua aceea«. Mul i
cre tini privesc cu mare team i fric spre scaunul de judecat al lui Hristos, când se gândesc la
faptele lor, care vor trebui judecate acolo. Dar dac vom studia atent poarta Mifcad în în elesul ei
simbolic, toat frica i teama va disp rea; c ci aceast poart ne arat a a de mult dragoste
divin , simpatie i ging ie, c va trezi chiar i în inima celui mai slab copil al lui Dumnezeu
dorin a arz toare dup aceast clip a descoperirii. Vrem s ne ocup m cu ultima poart .
Po art a Mi fcad . Este vorba de »ziua lui Hristos«.
Aceasta este ziua când to i cei mântui i, începând de la Abel i pân la sfâr itul timpului de har,
vor fi chema i de pe acest p mânt i vor ap rea înaintea Mai-marelui P stor (1 Petru 5, 4).
Cuvântul Mifcad are în eles dublu: înseamn atât trecere în revist cât i distribuire. Trecerea în
revist este o expresie militar , este strângerea unei trupe cu scopul de a fi inspectat .
Distribuirea înseamn împ r irea dreapt a r splatei. Acestea au loc în Apocalipsa 22, 12: »Iat ,
Eu vin curând, i r splata Mea este cu Mine, ca s dau fiec ruia dup fapta Lui«. Este
semnificativ i adev rat, c : »To i trebuie s ne înf i m înaintea scaunului de judecat al lui
Hristos, pentru ca fiecare s - i primeasc r splata dup binele sau r ul, pe care-l va fi f cut
când tr ia în trup.« (2 Corinteni 5, 10). Atunci Acela, care are ochii ca flac ra focului, va
desp r i lemnul, fânul i trestia de aur, argint i pietre scumpe (compar cu 1 Corinteni 3, 12-
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15). Ca i aurul curat i argintul purificat vom reflecta chipul Celui care face cur irea, c ci vom
fi asemenea Lui (1 Ioan 3, 2).
Dar lec ia pe care o înv m la aceast poart nu se refer numai la judecata înaintea tronului
de judecat pentru r spl tire al lui Hristos; poarta Micfad i numele care sunt în leg tur cu ea ne
vorbesc despre ging ia, simpatia i bucuria Aceluia care ne-a iubit a a de mult, c S-a dat pe
Sine Însu i pentru noi. Aceasta este valabil atât pentru noi, cât i pentru Israel i pentru sfin ii din
timpurile trecute.
Dac deja pelerinii obosi i din toate timpurile au privit cu nostalgie spre ziua unirii lor cu
Domnul lor, nu este mai pu in adev rat, c inima Lui a teapt cu o dorin fierbinte clipa când va
avea cu Sine pe cei care i-a cump rat cu un pre a a de mare. Vedem aceasta din urm toarele
locuri din Scriptur : »... cum se bucur mirele de mireasa lui, a a se va bucura Dumnezeul t u
de tine« (Isaia 62, 5). »... a a cum a iubit i Hristos Biserica i S-a dat pe Sine pentru ea«
(Efeseni 5, 25). Nici m car dragostea fireasc nu se mul ume te pân nu i-a atins inta. Tot a a
i dragostea Domnului nostru plin de har nu este satisf cut , pân când nu i-a g sit odihna în
obiectele simpatiei sale. Cât de clar exprim profetul efania acest lucru: »Domnul Dumnezeul
t u este în mijlocul t u ca un viteaz care va salva; El se va bucura de tine cu bucurie: va t cea
în dragostea Lui, Se va veseli de tine cu cântare de veselie« ( efania 3, 17). i în Isaia 53
versetul 11 se spune: »Va vedea rodul muncii sufletului Lui i Se va înviora«. Nu exprim aceste
cuvinte ging ia emo ionant , care ferice te, a dragostei Sale, pe care o va ar ta celor ce sunt ai
S i în acele zile, când El ca Mire va întâmpina cu bucurie mireasa? Despre aceast dragoste
ginga vorbe te poarta Mifcad i por iunea de zid care o înconjoar .
Aceast por iune de zid este reparat pân la casa Netinim. În elesul acestui cuvânt este „cei
da i”. Sunt unii, pe care Dumnezeu i-a cru at de pedeapsa meritat i pe care i-a dat pentru
lucrarea la Casa lui Dumnezeu. Despre aceasta se relateaz în Iosua 9, când locuitorii din
Gabaon au indus în eroare pe Iosua de frica lui Israel, i el a f cut un leg mânt cu ei, prin care ei
erau cru a i de la nimicire. Vedem apoi în versetul 27, c ei au fost hot râ i s stea la dispozi ie
pentru popor i pentru altarul Domnului. i în Numeri 31, 47 se spune c o parte din captivii
madiani i au fost ale i i rândui i, ca sub comanda levi ilor s fac slujbe la Casa Domnului. Dar
vor fi i »în ziua aceea« din aceia care au fost „da i”? Desigur! Sunt din aceia care au r mas
cru a i de judecat . Despre ei este vorba în Ioan 17, 9-24: »Pentru ei M rog. Nu M rog pentru
lume, ci pentru aceia, pe care Mi i-ai dat Tu; pentru c sunt ai T i«, i mai departe: »Tat , vreau
ca acolo unde sunt Eu, s fie împreun cu Mine i aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca s vad slava
Mea«. Ace tia sunt deci, cei care au crezut în Domnul Isus ca Mântuitor al lor i au devenit
mo tenitorii slavei. i acum El îi p streaz pentru ziua aceea, ziua descoperirii, când El îi va
prezenta lui Dumnezeu i Tat l S u cu cuvintele: »Iat -M , Eu i copiii, pe care Mi i-a dat
Dumnezeu« (Evrei 2, 13).
Putem presupune c poarta Mifcad este identic cu poarta p zitorului i cu poarta de aur; c ci
pe locul din interiorul acestei por i se ofereau spre vânzare diferite animale i p s ri pentru jertfe,
care erau aduse de departe. Grija pentru aceste animale de jertf f cea parte din datoria
slujitorilor Templului (sau: netinim – slujitori ai Templului cu rang inferior). P strarea i
vânzarea avea loc înaintea casei slujitorilor Templului i a negustorilor (versetul 31).
Vrem s îndrept m aten ia cititorului i spre un alt lucru, care cu siguran nu este lipsit de
importan . La primele nou por i denumirea por ii ocup primul loc; textual ar trebui tradus
astfel: a oilor poart , a pe tilor poart , etc. Aceasta este valabil i pentru poarta cea veche, sau
„poarta zidului vechi”. La ultima poart este invers. Aici numele st pe locul doi – fiind singura
poart denumit în aceast ordine, chiar i în ebraic . Desigur exist un motiv pentru aceasta,
c ci în Cuvântul lui Dumnezeu totul are însemn tatea lui, chiar i numele. Înainte de a cerceta
motivele, de ce poarta Mifcad are aceast denumire, vom face o scurt privire retrospectiv la
por ile deja studiate.
A a cum am constatat la început, în acest studiu se va ar ta c fiecare poart din zidurile
Ierusalimului în succesiunea lor prezint progresul în via a spiritual a credinciosului, din
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momentul în care el a venit la credin a vie în Domnul Isus ca Mântuitor al lui, i pân în
momentul când la prima venire a Domnului el va fi dus în slav .
La poarta oilor am v zut pe P storul bun, care i-a dat via a pentru oile Sale, i în felul acesta a
pus temelia mântuirii. Poarta pe tilor ne-a ar tat, cum este oferit Evanghelia p c to ilor
pierdu i, pentru mântuirea tuturor celor care cred. Poarta cea veche a vorbit despre adev rul care
devine posesiune a credinciosului tân r i îi ofer un fundament puternic pentru umblarea lui, în
timp ce poarta v ii a ar tat pozi ia celui smerit, care este necesar , ca s -i arate celui care crede
propria incapacitate i lipsa de demnitate, ca astfel s fie trezit dorin a de a renun a la tot ce îl
împiedic s mearg pe drumul credin ei cu credincio ie i dependen . Am v zut aceasta la
poarta gunoiului, unde este vorba de cur irea de orice întin ciune a c rnii (a firii p mânte ti) i a
duhului, ca s fi f cut apt pentru a tr i o via în Duhul, a a cum ne-a devenit clar la studiul por ii
izvorului. Cine ofer în felul acesta loc ac iunii Duhului Sfânt, acela va fi tot mai mult întemeiat
pe Cuvântul lui Dumnezeu, despre care a dat m rturie poarta apelor. Prin faptul c credinciosul
face Cuvântul lui Dumnezeu ca singur fir c l uzitor al lui, în el se treze te dorin a de înaintare în
alergarea credin ei, am v zut aceasta la poarta cailor. Având coapsele încinse cu adev rul, el
alearg spre int : Hristos în slav . Poarta de la r s rit a fost un model al speran ei care ne
a teapt , care arat spre revenirea Domnului; El va lua pe ai S i la Sine în slav .
De ce denumirea por ii Mifcad este prezentat invers?
Toate cele nou por i studiate pân acum ne prezint drumul c l torului, care merge spre inta
sa cu privirea îndreptat înainte i cu inima îndreptat în sus. inta lui este atins i n dejdea lui
împlinit când va fi la Domnul, pentru ca s fie pentru totdeauna cu El. Atunci el va cânta
împreun cu ceilal i cântarea nou , pe care o g sim în Apocalipsa 5, 5-10: »Vrednic e ti Tu ...
c ci ai fost junghiat, i ai r scump rat pentru Dumnezeu, cu sângele T u, oameni din orice
semin ie, de orice limb , din orice norod i de orice neam. Ai f cut din ei o Împ r ie i preo i
pentru Dumnezeul nostru ...«.
A a cum numele por ii este prezentat în succesiune invers , tot a a va fi i pozi ia noastr :
atunci nu vom mai privi spre int ; nu, atunci vom fi ajun i la int i vom privi înapoi. Atunci
vom recunoa te, a a cum i noi am fost cunoscu i i privind înapoi vom pream ri bun tatea Lui,
care în fiecare diminea a fost nou . Vom în elege harul S u, care ne-a purtat, ne-a p strat i nea adus la int . Vom privi cu admira ie i vom l uda c l uzirea de care am avut parte aici din
partea Lui, care deseori nu am în eles-o. Atunci vom în elege dragostea mai presus de orice
în elegere a lui Hristos, care S-a dat pe Sine la crucea Golgota lui Dumnezeu ca Miel sfânt de
jertf .
C l toria noastr în jurul cet ii Ierusalimului se încheie aici, c ci în versetul 32 ajungem din
nou la poarta oilor. Aceasta vrea s ne aminteasc , c El este începutul i sfâr itul, c toate
lucrurile din cer i de pe p mânt se refer la El i în El sunt des vâr ite. Nu vrem s -L pierdem
niciodat dinaintea ochilor, pe El, Cel care a spus: »Eu sunt P storul cel bun. P storul cel bun
î i d via a pentru oi« (Ioan 10, 11). Toate binecuvânt rile p mântului î i au izvorul numai în
lucrarea de pe Golgota. Crucea de pe Golgota va fi în toat ve nicia izvorul bucuriei str lucite i
al desf t rii inexprimabile.
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