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Amânarea este periculoas� 
 
   Fratele �i mama fetei au zis: „Fata s� mai r�mân� câtva timp cu noi, m�car vreo zece zile: pe 

urm�, poate s� plece.” 

Geneza 24, 55 
 
 
   Cunoa�te�i întâmplarea din care provin aceste cuvinte. Avraam voia s� g�seasc� o so�ie pentru 
Isaac. Din acest motiv a trimis pe robul s�u în �ara str�mo�ilor lui �i l-a pus s� jure, c� va aduce 
de acolo o fat�, care, pe baza originii �i caracterului ei, va fi potrivit� pentru destina�ia ei viitoare. 
Slujitorul venerabil s-a sculat �i a plecat la drum, ca s� împlineasc� misiunea delicat� �i grea. A 
luat toate m�surile de precau�ie �i a încredin�at cazul, pentru îndeplinirea lui în�eleapt�, 
Dumnezeului s�u, Dumnezeului st�pânului s�u. Osteneala lui a fost repede încununat� de succes, 
ea fiind în deplin� armonie cu credin�a sa �i cu f�g�duin�ele divine. A întâlnit fata care s-a 
potrivit cel mai bine dintre toate celelalte fete lui Isaac. Ea a reac�ionat imediat la dorin�a lui �i la 
condus în casa familiei ei. B�trânul b�rbat a procedat cu în�elepciune, c�ci �tia c� o cheie de aur 
are puterea s� deschid� inimi închise de prejudec��i, sau de mândrie; toate cedeaz� la influen�a 
lui discret�. A f�cut preg�tiri în�elepte �i planurile lui au dus repede la îndeplinirea a tot ce �i-a 
dorit cu ardoare �i pentru ce s-a rugat. Dup� ce robul lui Avraam a ar�tat darurile, podoabele de 
argint �i de aur, cerceii �i br���rile din metale pre�ioase, a primit aprobarea lui Laban, a fra�ilor 
Rebec�i �i a mamei ei. Cum ar fi putut Laban s� nu fie de acord, când a v�zut acele lucruri 
valoroase? Când slujitorul bun s-a dus în noaptea aceea la culcare, putea s� doarm� lini�tit �i 
adânc; putea s� fie foarte mul�umit, c�ci misiunea lui grea a devenit o sarcin� u�oar�, �i în 
diminea�a urm�toare putea s� plece împreun� cu Rebeca la st�pânul s�u �i toat� chestiunea s-a 
încheiat surprinz�tor de repede. 
   V� pute�i imagina surpriza lui, când, la dorin�a lui de a pleca, Laban i-a r�spuns: „O, nu, nu te 
putem l�sa s� pleci. Noi trebuie s� �inem fata pu�in mai mult, cel pu�in zece zile”? Nu cunosc 
motivul lui Laban, dar presupun c� motivele lui erau corespunz�toare caracterului lui. Dac� 
privi�i comportarea lui de mai târziu fa�� de Iacov, pute�i fi siguri c� avea gânduri ascunse. 
Probabil s-a gândit c� ar putea s� primeasc� mai multe br���ri de aur, c� nu a profitat destul de 
mult de desp�r�irea de sora lui, c� nu putea s� dea a�a de repede din mân� piatra pre�ioas� 
scump�. De aceea voia s� �in� deschise posibilit��ile pentru încas�ri suplimentare �i s� trateze din 
nou cu privire la ele; sau dac� nu mai putea s� scoat� nimic de la slujitor, voia s� se foloseasc� de 
puterea de munc� a fetei înc� zece zile, c�ci dup� câte se pare ea p�zea oile familiei �i f�cea 
lucr�rile neînsemnate, care erau încredin�ate fetelor tinere din orient. Laban s-a gândit c� putea s-
o mai �in� zece zile. Aceasta îi convenea; voia s� aib� cât se poate de mult, �i chiar pu�in mai 
mult – aceasta era sinceritatea lui. Voia s� stoarc� cât se putea de mult din toate – aceasta era 
m�rinimia lui. 
   Nu vrem în seara aceasta s� ne ocup�m mai mult cu Laban; dorin�a lui de a re�ine pe sora lui 
bun� Rebeca, s� ne serveasc� ca ilustra�ie, cum reac�ioneaz� aceast� lume rea la cerin�ele 
Evangheliei. Ea încearc� s� �in� pu�in mai mult în st�pânire pe p�c�tosul care se treze�te. Cred c� 
în aceast� categorie se afl� mul�i, care au speran�a c� într-o bun� zi vor fi mântui�i. Au ajuns la 
concluzia c� este bine s� se poc�iasc� cândva, dar nu acum. Lumea spune: „Da, sunt puncte de 
vedere importante, care spun c� trebuie s� urmezi pe acest om. Tu trebuie s� ai pe Hristos. Tu 
trebuie s� te încrezi în El. Dar aceasta nu trebuie s� aibe loc acum, las�-�i timp.” Ultimul sfat al 
satanei adresat robilor s�i pare s� fie: „Nu respinge�i public Evanghelia. Oferi�i-i spa�iu, dar 
propune�i amânarea hot�rârii. Nu înt�râta�i con�tiin�a oamenilor împotriva Evangheliei, c�ci ea 
este un ciocan �i s-ar putea s� le sf�râme inimile de piatr�. Spune�i-le mai degrab�, c� ei trebuie 
s� se supun� acestui ciocan �i s� zic�: „Da, da, totul este adev�rat, foarte corect, dar trebuie s� 
mai a�tept�m, cel pu�in zece zile. Este timp destul, nu este niciun motiv de grab�. L�sa�i fata s� 
mai a�tepte, cel pu�in zece zile.” 
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   În primul rând vreau s� v� îndrept aten�ia, ce pretext are lumea pentru amânarea ei. 
   În aceast� sear� bat la u�a inimii lumii �i spun: „Aici este o inim� tân�r�, pe care o vreau pentru 
Hristos.” La care lumea r�spunde: „În ordine, o vei avea într-o zi, dar este înc� timp destul.” Cu 
privire la o alt� persoan� spun: „Aici este un b�rbat, a c�rui putere �i energie o vreau pentru 
Domnul.” „Este bine”, r�spunde lumea, „nu te nelini�ti din cauza aceasta. To�i suntem de acord 
cu tine. Gândim la fel ca tine, religia este important�, dar a�teapt�, mai amân�, las�-�i timp, 
a�teapt� o clip�. Nu este niciun motiv pentru atâta grab� �i atâta agita�ie.” Dac� voi întreba 
lumea, ce vrea s� spun� cu aceste cuvinte, ea va spune: „�ti tu, unii dintre ace�ti oameni sunt 
tineri, este prea devreme pentru ei ca s� se gândeasc�, dac� s�-�i dea inima lui Hristos. Vrei s� 
faci sfin�i pe to�i ace�ti tineri �i pe toate aceste tinere? Vrei ca to�i ace�ti tineri �i toate aceste 
tinere s� mearg� pe drumul lui Hristos �i s� calce pe urmele Celui r�stignit?” R�spunsul meu 
este: „Da, desigur, vreau.” M� mir c� lumea este a�a de neru�inat�, s� pun� astfel de întreb�ri cu 
privire la voi, c�ci unii dintre voi nu mai sunt a�a de tineri. Demult a�i l�sat tinere�ea înapoia 
voastr� �i înc� nu v-a�i întors la Dumnezeu. Dac� a� duce tratative cu lumea cu privire la unii 
tineri, atunci voi nu face�i parte dintre ace�tia. Lumea nu poate poseda obr�znicia �i s�-mi spun� 
c� voi mai sunte�i tineri la vârsta de treizeci, patruzeci, cincizeci sau �ase zeci de ani! Ar trebui 
s� nu m� mir, dac� ea î�i va schimba deodat�  inten�iile �i îmi va spune c� sunte�i prea b�trâni �i 
timpul vostru de har a trecut, �i eu vin prea târziu. În orice caz diavolul cânt� ambele cântece; 
dac� ast�zi spune „prea devreme”, mâine va zice: „prea târziu”. Prea tân�r ca s� fi mântuit! Este 
cineva prea tân�r, ca s� fie fericit? Prea tân�r, ca s� devin� cre�tin! Este cineva prea tân�r, ca s� 
primeasc� comoara cea mai bogat�, care poate face inima omeneasc� fericit�? O, voi tineri, nu 
l�sa�i lumea aceasta de minciuni s� v� povesteasc�, c� sunte�i prea tineri. Când Domnul nostru a 
fost pe p�mânt, a zis: »L�sa�i copila�ii s� vin� la Mine, �i nu-i opri�i, c�ci Împ�r��ia cerurilor este 
a celor ca ei«. S� nu crezi c� pentru Hristos este prea devreme ca s� v� spun� bun venit. Ave�i 
nevoie de El începând de la na�tere, c�ci a�i fost n�scu�i în p�cat �i f�r�delegile v-au format 
caracterul. Din momentul în care începe�i s� ac�iona�i, începe�i �i s� p�c�tui�i. De îndat� ce v� 
pute�i ridica pe picioare, sunte�i expu�i c�derii. Niciodat� nu este prea devreme s� apuci bra�ul 
puternic al Mântuitorului, ca s� v� sprijini�i pe El �i s� pute�i merge în siguran��. 
   Apoi, lumea spune: „Mai a�teapt�, dorim ca ace�ti tineri s� afle mai mult despre via��.” Dar, tu 
lume rea, ce vrei s� spui cu aceasta? Ce ai tu a face cu via�a? �i noi vrem ca tinerii s� afle ceva 
despre via��: dar ce este via�a? Adev�rata via�� se g�se�te numai în urma�ii lui Hristos, în cei 
care este via�a. „Dar noi”, zice lumea, „ne gândim la via��”. �tiu, la ce te gânde�ti tu, te gânde�ti 
la moarte. Spui, c� vrei, ca ace�ti tineri s� afle ceva despre via��. Te aud; este aceia�i voce ca �i a 
�arpelui sâs�itor, care a zis: »Ve�i fi ca Dumnezeu, cunoscând binele �i r�ul.« �i mama noastr� 
Eva a adus la moarte neamul nostru, deoarece a vrut s� cunoasc� atât binele, cât �i r�ul. �i mul�i 
tineri �i tinere, care vor s� cunoasc� atât binele, cât �i r�ul, nu au avut parte de nimic altceva din 
aceasta, decât numai de dureri de cap, b�t�i de inim� �i le tremur� nervii; lucruri care au dus de 
timpuriu trupul slab în mormânt, �i sufletul pierdut în adâncul iadului! Rog pe Dumnezeu, ca voi, 
tinerilor, s� nu cunoa�te�i via�a în felul acesta, ci în adev�ratul sens, �i ca voi s-o c�uta�i acolo 
unde se poate g�si. 
 
Privind la Cel r�stignit po�i avea via��, 
�i-o po�i primi chiar în clipa de fa��. 
 
„Oh”, zice lumea, �i zâmbe�te prietenoas�, „tot ce spui tu este frumos �i bun, dar noi nu vrem ca 

tinerii no�tri s� nu mai aib� nici-o bucurie.” �i ce ai tu a face cu bucuria, tu, Izabel� machiat�? 
Ce ai tu a face cu fericirea, în�el�toare a sufletului? Lumea, aceast� lume aparent sfânt�, ipocrit�, 
îndr�zne�te s� pronun�e cuvântul „bucurie”. Ea nu �tie despre ce vorbe�te, întreab�-i pe cei care 
i-au gustat bucuria. Duhurile ei princiare, ca lordul Byron, care a zburat ca un înger prin iadul 
desf�t�rilor lume�ti. Întreab�-i ce au f�cut din aceasta, �i singurul lor r�spuns va fi un oftat. 
Adânc în duhul lor sunt de acord cu sentin�a vechiului filozof împ�r�tesc, care a spus: 
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»De�ert�ciune a de�ert�ciunilor, totul este de�ert�ciune!« Bucurie! Fericire! Lume rea, ce �ti tu 
despre acestea? 
   Noi dorim poc�in�a acestor oameni, ca s� devin� umplu�i cu bucurie �i uni�i cu Hristos. Este o 
imagine gre�it�, a�a de gre�it�, cum este Dumnezeu de adev�rat, c� credin�a face pe oameni 
neferici�i. Aceia, care se închin� lui Moloh, o fac cu �ipete, dar închin�torii lui Jahve se pleac� cu 
bucurie înaintea Dumnezeului lor. Ei p��esc cu mul�umire în prezen�a Lui �i în cur�ile Lui cu 
bucurie. Cea mai bogat� bucurie, cea mai înalt� atmosfer� de s�rb�toare, cea mai încânt�toare 
veselie, pe care inimile o pot afla, este aceea pe care noi o g�sim la scaunul de domnie al Tat�lui, 
când Îl ador�m �i st�m în lucrarea Lui. Când fiul pierdut s-a întors tremurând dintr-o �ar� 
îndep�rtat� la casa p�rinteasc�, suferin�a lui a luat sfâr�it �i de îndat� ce tat�l a vorbit cu el a 
început bucuria. Ce fericire trebuie s�-l fi cuprins, când a auzit cuvintele tat�lui s�u! Cea mai 
bun� hain�! Inelul cel mai pre�ios! Sandale scumpe! Vi�elul îngr��at! Toate pentru mine? Da, 
pare prea bine, ca s� fie adev�rat! Îns� a�a trebuie s� fie, �i nu numai în cazul s�u, ci �i la noi. 
»C�ile credin�ei sunt c�i pl�cute �i toate c�r�rile ei sunt ni�te c�r�ri pa�nice.« Paharul nostru este 
umplut pân� la margini cu bucurie. »Pentru ca bucuria voastr� s� fie deplin�«, spune Domnul; �i 
ea este deplin�, a�a de deplin�, cum poate s-o fac� numai dragostea ve�nic� a lui Dumnezeu, cel 
mai pre�ios har al lui Hristos �i cea mai binecuvântat� p�rt��ie a Duhului; da, paharul este a�a de 
plin, cum numai cerul �i fericirea ve�nic� îl pot umple. 
   M� întreb, ce mai poate spune lumea la toate acestea, c� vrea s� �in� în continuare lega�i pe 
ace�ti oameni! O, da, o, da, �tiu, î�i scoate cartea mare, î�i pune creionul dup� ureche �i spune: 
„Un tân�r nu trebuie s� piard� marea sa �ans�. El trebuie s� progreseze în via�a de afaceri �i apoi, 
dup� ce a strâns suficient� avere, se poate a�eza s� gândeasc� despre lumea viitoare. Dar �inta lui 
principal� trebuie s� fie strângerea banilor.” Da, domnul meu bun, po�i s� spui tot ce gânde�ti, �i 
po�i s� mai adaugi, c� ultima lui �int� este s� aib� bani. Am cunoscut bine pe tat�l t�u. Începutul 
vie�ii lui a fost a�a cum îl dore�ti tu pentru acest tân�r; s-a trudit �i chinuit pân� în ultima clip� a 
vie�ii lui. N-a avut niciodat� timp s� se gândeasc� la credin��. A fost un gentleman deosebit de 
în�elept, un om deosebit de inteligent! „Ceea ce vreau sunt fapte �i cifre”, spunea el, „nu 
absurditatea ta. P�rerile tale le po�i p�stra pentru tine. Duminica îmi deschid c�r�ile de 
contabilitate, �i a�a îmi petrec aceast� zi. Dac� nu voi mai avea nimic altceva de f�cut, m� voi 
gândi la sufletul meu.” Era un „gentleman englez fin”, un om b�trân foarte în�elept. Din p�cate, 
într-o noapte �i-a deschis ochii în iad �i cu toat� contabilitatea lui exact� �i bilan�uri echilibrate, a 
trebuit în cele din urm� s� spun�: „Niciun câ�tig. Mi-am îngr�m�dit bog��ie, dar mi-am pierdut 
sufletul.” Dac� ar putea veni înapoi, ar spune fiului s�u: „Fiule, s�-�i începi via�a de afaceri mai 
bine la sfâr�itul potrivit. Fii în primul rând sigur, c� sufletul t�u este mântuit, �i dup� aceea ai 
grij� de corpul t�u. F� mai întâi preg�tiri pentru ve�nicie �i dup� aceea folose�te-�i timpul pentru 
lucrurile trec�toare.” L�sa�i pe domnul în�elepciunea-lumii s� spun� ce vrea; Dumnezeu, care ne 
cunoa�te mai bine decât ne cunoa�tem noi în�ine, spune: »C�uta�i mai întâi Împ�r��ia lui 
Dumnezeu �i neprih�nirea Lui, �i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.« 
   S� v� spun care este scopul întregei aceste a�tept�rii? Tactica lumii este foarte simpl�. „Ah”, 
spune doamna balon de s�pun, „aici este o persoan� tân�r�, care a fost impresionat� de 
Evanghelie – dac� vom râde de ea, ea se va consolida mai mult în Evanghelie, deci, mai bine s�-i 
zicem: „vino, vino, aceste impresii trebuie mai întâi s� se sedimenteze, acum nu este timpul 
potrivit. La un timp potrivit po�i s� meditezi la ele.”” Vechiul ispititor joac� mereu jocul acesta. 
El este foarte loial �i nu se împotrive�te credin�ei; dimpotriv�, spune: „Toate la timpul lor, acum 
nu este timpul potrivit. Mai a�teapt� pu�in.” Unora dintre voi le-a spus aceasta acum zece ani, �i 
o repet� �i în seara aceasta. Dac� ve�i mai tr�i zece ani, �i atunci v� va zice tot a�a, �i tot a�a v� 
va zice �i pe patul de moarte. Cu aceast� tactic� vrea s� v� piard� sufletele. Lumea î�i spune: „De 
fiecare dat�, când putem s� amân�m aceast� hot�râre, devine tot mai probabil ca ea s� nu mai 
lucreze la con�tiin��. C�ci niciun om nu-�i sufoc� con�tiin�a, f�r� s� nu aib� pagube.” Dac� voi 
spune con�tiin�ei mele trezite: „Nu, nu vreau s� ascult de tine”, urechea mea va deveni tot mai 
insensibil� la vocea ei, �i doamna con�tiin�� nu se va mai anun�a a�a de repede. Dac� se ascult� 
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mult timp b�taia în u��, �i nu se d� niciun r�spuns, omul se obi�nuie�te a�a de mult cu deranjul, 
c� se urc� în pat �i las� pe vizitator s� bat� toat� noaptea la u��. 
   În afar� de aceasta, lumea spune: „Dac� tot vre�i s� pleca�i, v� solicit�m s� face�i cel pu�in cea 

mai lung� lucrare. S� presupunem, c� ne p�r�si�i �i v� dedica�i lucr�rii lui Hristos, noi am avut 
îns� mult timp parte de ajutorul vostru în lucrarea diavolului, �i acum ve�i deveni un slujitor 
b�trân, slab �i neputincios, când ve�i intra �chiop�tând în lucrarea lui Hristos. Pentru mul�i nu 
ve�i mai fi de folos.” Diavolul �tie c� Hristos iube�te pe tineri, �i de aceea încearc� s�-i �in� 
departe de El. „Nu”, spune el, „dac� El vrea s� aib� aceast� floare, voi face a�a fel ca El s� n-o 
primeasc� îmbobocit�. S-o aib� când va fi scuturat� �i cea mai mare parte a frumuse�ii ei a trecut. 
O voi p�stra înflorit� pentru mine, cât voi putea de mult. Da, atâta timp cât este sub tutela mea, 
pot s� fac cu ea toate lucrurile, de care ea nu se va mai putea scutura toat� via�a ei. O voi face s� 
fac� p�cate, care se vor întip�ri adânc în amintirea ei. Voi înv��a pe acest tân�r cântece hidoase, 
care îi vor veni în minte atunci când se va ruga. Îi voi ar�ta lucruri, care îl vor ame�i, când va 
îmb�trâni, �i va �ipa, ca �i cum i s-ar rupe oasele.” A�a zice diavolul; el v� vrea cu totul, �i dac� 
nu-i reu�e�te, v� las� s� mai a�tepta�i pu�in. O, Dumnezeu s� v� fac� parte de ajutorul harului 
ve�nic �i s� v� salveze de el, f�r� s� trebuiasc� s� mai a�tepta�i înc� zece zile. Fie ca inimile 
voastre s� fie aduse acum la Hristos! �i cât de trist este, c� dac� sluji�i lui satana, în viitor ve�i 
avea nevoie de mai mult timp ca s� revoca�i ceea ce în orbirea voastr� a�i f�cut pentru dumnezeul 
lumii acesteia! Ce risip� de timp �i de talent pe care ast�zi le investi�i pentru el �i mâine dori�i s� 
le anula�i! Unii oameni au scris c�r�i, sau au f�cut lucruri în tinere�e, de care toat� via�a lor nu 
mai pot sc�pa de ele, care îi urm�resc chiar în lucrarea cre�tin� �i care se dovedesc ca cel mai 
îngrozitor împotrivitor al lor. Vor fi o surs� permanent� de necaz, când ve�i constata c� o s�geat� 
din propria tolb� v� va r�ni – c� ve�i fi zdrobi�i de pietre, pe care voi în�iv� le-a�i pus în mi�care. 
   În al treilea rând, dup� ce am descoperit pretextele lumii �i planurile ei îngrozitoare, ajungem 
la �inta noastr� propriu-zis�: mântuirea ascult�torilor no�tri – �i anume, acum. 
   Niciodat� nu m� urc la acest amvon cu dorin�a ca lucrarea mea s� fie binecuvântat� peste 
câteva luni. Dimpotriv�, m-am rugat de nenum�rate ori, ca binecuvântarea s� se reverse imediat 
prin mântuirea sufletelor voastre. Acesta este rezultatul imediat pe care îl dorim �i pentru care 
lucr�m. 
   Din trei motive robul lui Avraam �i-a dorit ca Rebeca s� plece imediat cu el; ele m� fac s� v� 
prezint în seara aceasta mântuirea voastr�. 
   În primul rând: �i-a dorit din pricina st�pânului s�u. El a �tiut c� Isaac s-a bucurat de ziua 
fericit�, în care se va c�s�tori cu mireasa lui aleas�. �i inima lui Hristos dore�te dup� p�c�to�i. 
Pentru Mântuitorul este o zi fericit�, când va putea s� spun� bun venit celor pierdu�i. Este una din 
zilele de nunt� ale lui Hristos, când un suflet vine la El. O, cum r�sun� clopotele inimii lui Isus, 
când aude un suflet spunând: „Dumnezeule, ai mil� de mine, p�c�tosul!” �ti�i cât de mult a 
suferit El! Privi�i cum a atârnat pe lemn! Care este r�splata pentru chinurile Lui? Nimic – nimic 
altceva, decât numai dragostea inimii voastre, dac� veni�i la El cu toate p�catele voastre �i 
spune�i: „Isuse, iart�-m�!” Vino ast�zi, încrede-te în El �i spune: „O, Miel al lui Dumnezeu, eu 
vin!” 
   Domnul nostru, »pentru bucuria care-I era pus� înainte, a suferit crucea, a dispre�uit ru�inea«! 
St� scris, c� El se va bucura cu o bucurie mare pentru noi, a�a c� în mântuirea noastr� culege 
roadele durerilor Lui. Când p�storul pune oaia pe umerii lui, se întoarce cu bucurie înapoi acas�, 
pentru c� a g�sit oaia care era pierdut�. Bucuria, c� a g�sit ce era pierdut, îl desp�gube�te de tot 
efortul f�cut, uit� drumul lung �i urcarea anevoioas� pe munte. A g�sit oaia! A g�sit oaia! 
Aceasta este destul; acest strig�t de bucurie exprim� m�rimea satisfac�iei Lui �i a r�spl��ii. Cât de 
mult se bucur� Hristos, s� mântuiasc� oameni! În felul acesta Hristos este r�spl�tit pentru munca 
sufletului S�u. 
   Robul lui Avraam �i-a dorit �i din pricina lui însu�i, deoarece era un administrator credincios 

�i voia s�-�i împlineasc� bine misiunea. �i cât de mult ne dorim �i noi mântuirea voastr�, din 

pricina noastr�! Ea ne face foarte ferici�i! Pentru sufletul unui vestitor al Cuvântului lui 
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Dumnezeu nu exist� fericire comparabil� cu aceea care se na�te atunci când cineva este adus la 
Hristos. În felul acesta avem parte de împlinirea imediat� a Scripturii: »Judec��ile Domnului sunt 
adev�rate ... pentru cine le p�ze�te, r�splata este mare«. Noi ne primim r�splata, prin aceea c� 
împlinim cerin�ele Lui: »Duce�i-v� în toat� lumea, �i propov�dui�i Evanghelia la orice f�ptur�!« 
R�splata noastr� cea mare este în cer, dar noi primim deja aici ceva din ea, atunci când o oaie 
pierdut� este g�sit� �i harul suveran al lui Dumnezeu conduce prin noi un fiu pierdut acas�. 
   Dragii mei fra�i �i dragile mele surori de la �coala duminical�, plata voastr� este în cer, dar �ti�i 
voi ce înseamn� s� por�i deja aici o cunun� a bucuriei? Sunt sigur, c� �ti�i, dac� a�i tr�it vreodat� 
c� tinerii au fost condu�i prin voi la Mântuitorul. Inimile voastre, care odinioar� au fost obosite, 
s-au înviorat �i v-a�i reîntors cu mai mult� râvn� la lucrare. Dorin�a voastr� s-a m�rit �i dori�i mai 
intensiv mântuirea sufletelor. Întreba�i pe fra�ii no�tri, pe cei care fac misiune în ora�, �i pe 
surorile noastre, cele care distribuie Biblii: „Ce v� îmb�rb�teaz� în munca voastr� grea?” 
R�spunsul lor va fi: prezen�a Domnului �i speran�a în lauda Sa ne d� bucuria de a face binele �i 
de a vedea cum oamenii, care odinioar� erau tot a�a de p�gâni ca �i cei din ��rile îndep�rtate, stau 
la picioarele lui Isus. Ei au primit o natur� nou�, legiuni de demoni au ie�it din ei �i ei au fost 
îmbr�ca�i – ace�ti pierdu�i de odinioar� au fost g�si�i, mor�ii tr�iesc iar��i. 
   Dar în mod deosebit robul �i-a dorit din pricina Rebec�i, ca ea s� vin� cu el. El a �tiut c� Isaac 
va fi un so� bun pentru ea. �i noi �tim c� Isus Hristos este un P�stor minunat pentru sufletele 
voastre. El v� va d�rui toate bog��iile harului S�u. V� va îmbr�ca cu haina neprih�nirii Lui. V� 
va mângâia cu dragostea Lui. V� va da curaj în lumea aceasta. V� va aduce acas� �i ve�i locui în 
Casa Tat�lui. Va fi Hristosul vostru minunat, �i dac� ve�i veni la El, ve�i spune: „Înainte de a-L 
g�si, nu am �tiut ce fericire este s�-L ai pe El.” Ve�i fi mul�umitori, când v� ve�i gândi la 
mântuirea voastr�; �i de aceea dorim din pricina voastr� s� veni�i în seara aceasta cu p�catele 
voastre; dorim ca Duhul lui Dumnezeu s� v� atrag�, ca s� v� preda�i lucr�rii s�vâr�ite de Domnul 
Isus �i s� v� încrede�i în El, c� El v� mântuie�te, ceea ce va �i face, dac� crede�i în El. V� rog, 
gândi�i-v� cât de mult câ�tiga�i, dac� ve�i c�uta imediat pe Mântuitorul! Ve�i fi imediat elibera�i 
de vin� �i de condamnarea p�catelor voastre; ve�i fi îmbr�ca�i imediat cu haina minunat� a 
neprih�nirii; într-o clip� »totul va fi al vostru« �i »toate lucrurile vor lucra împreun� spre binele 
vostru«. Atunci cerul va fi c�minul vostru �i cet��enia voastr� este în împ�r��ia slavei. Nu ve�i 
duce niciodat� lips� de vreun bine. R�ul nu v� va putea face r�u. Nu am timp s� v� în�irui toate 
binecuvânt�rile voastre imediate. Via�a ve�nic� este garantat partea voastr�; dar dac� ve�i amâna, 
ve�i pierde nu numai via�a actual�, ci �i pe cea ve�nic�. Din pricina voastr� v� dorim mântuirea. 
Inimile noastre sunt umplute cu bucurie, în timp ce vom sta la masa Împ�ratului în sala de 
s�rb�toare �i dragostea va fi steagul Lui peste noi, dar ne gândim �i la prietenii no�tri, care sunt 
afar� în întuneric �i în s�r�cie �i pe care i-am lua cu pl�cere la s�rb�toarea noastr�. Este loc 
suficient; �i inimile noastre vor sim�i �i mai mult� bucurie, dac� toat� înc�perea ar fi plin� de 
oaspe�i. O, voi cei înfometa�i, veni�i de mânca�i cu noi din masa îngerilor �i be�i cu noi din 
paharul mântuirii! Aici este o mas� împ�r�teasc�, boii �i vi�eii îngr��a�i au fost t�ia�i. Totul este 
preg�tit. Veni�i la nunt�! Domnul v� invit�, s� veni�i imediat. De ce vre�i s� r�mâne�i afar�, 
înfometa�i �i frico�i? Veni�i în�untru, nu trebuie s� pl�ti�i nimic! 
   În încheiere: noi credem c� dorin�a noastr� este mai mult decât în�eleapt�, �i gândim c� f�r� 
prea multe discu�ii putem dovedi c� este a�a. 
   În privin�a aceasta vreau s� v� prezint dou� sau trei tablouri. Alexandru cel Mare a cucerit 
lumea �i noi dorim ca �i voi s-o cuceri�i în adev�ratul sens. Întreb�m pe Alexandru cel Mare care 
a fost secretul lui. Alexandru, tu ai biruit pe Darius; ai alungat pe per�i dinaintea ta, a�a cum un 
leu gone�te o turm� de oi; cum ai reu�it? Aceast� întrebare i-a fost adresat� cândva personal, �i 
r�spunsul lui a fost: „Niciodat� nu am amânat.” Oricine va recunoa�te, c� Alexandru a fost în 
aceast� privin�� un om în�elept al lumii �i cu deosebite succese. Acesta a fost secretul lui: „Nu 
am amânat niciodat�.” Auzi tu, tinere? Tu vrei s� devii mare; vrei s� fi fericit. Care sunt ambi�iile 
tale? Înva�� de la Alexandru. Eu cred, c� un om a�a de mare ca el, ar fi putut tot a�a de bine s� 
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spun�; eu m� gândesc la apostolul Pavel. Cum a putut el s� fac� a�a de multe lucruri, pe care 
Dumnezeu le-a binecuvântat? Da, el putea s� spun�: „Eu nu am amânat.” 
   Un grup de oameni st� la etajul unei case �i se distreaz� jucând c�r�i. Dar ce se întâmpl�? 
Fereastra se înro�e�te! Ce �ipete sunt acestea, jos pe strad�? „Casa st� în fl�c�ri”, spune cineva. 
„O”, spune altul, „mestec� c�r�ile înc� o dat� �i hai s� termin�m jocul. Avem timp destul.” „Foc! 

Foc! Foc!” �ipetele de pe strad� devin tot mai puternice, dar ei joac� mai departe. Unul dintre ei 
spune: „Totul este în ordine, eu am cheia de la u�a care conduce spre acoperi�. Putem s� sc�p�m 
în ultimul minut. Cunosc drumul spre afar� – totul este în ordine.” Scurt timp dup� aceea, unul 
din ei zice: „E�ti sigur c� putem sc�pa pe aceast� u��?”, �i pleac� spre u�� �i o g�se�te încuiat�. 
„Nu-�i f� grijuri”, i se r�spunde, „eu am cheia.” „E�ti sigur, c� ai cheia?” „O, da! Sunt sigur! Iat-
o aici, încearc� singur �i nu fi la�, omule, încearc�!” Omul încearc� s� deschid� u�a cu cheia. „Ea 
nu se las� învârtit�!”, spune el. „Las�-m� pe mine, s� încerc eu”, spune prietenul. El ia cheia de 
la prieten �i o bag� în încuietoarea u�ii: „O, Dumnezeule!”, strig� el, „este cheia fals�!” Domnii 
mei, v� ve�i întoarce acum la jocul vostru? Nu, ei vor face tot ce este posibil s� deschid� u�a, dar 
constat� c� este imposibil; acum este prea târziu s� scape. Unii dintre voi vor spune: „O, da, ce 
spune omul acesta nu este gre�it, dar noi putem s� ne poc�im, când vom vrea. Noi avem cheia 
care poate deschide oricând harul lui Dumnezeu. Noi cunoa�tem drumul; nu l-am auzit noi în 
seara aceasta? Încredere în Hristos, �i noi putem s� facem aceasta, când ne va pl�cea – noi vom 
sc�pa.” Dar s� presupunem c� nu ve�i putea sc�pa, ce ve�i face atunci? S� presupunem, c� va 
veni ziua când ve�i striga la El, dar El nu v� va r�spunde; v� ve�i întinde mâinile, dar nimeni nu 
se va interesa de voi; ce ve�i face atunci? S� presupunem, c� ve�i striga: »Doamne, Doamne, 
deschide-ne«, �i r�spunsul va fi: »Niciodat� nu v-am cunoscut. Dep�rta�i-v� de la Mine voi 
lucr�torii f�r�delegii!« În afar� de aceasta, dac� voi crede�i c� cheia deschide u�a �i pute�i s� v� 
poc�i�i acum, pentru ce nu o face�i chiar acum? Voi crede�i, c� poseda�i puterea deplin� în 
privin�a aceasta! O, atunci face�i-o, face�i-o, �i nu v� juca�i. Altfel, ve�i constata prea târziu c� 
într-o anumit� privin�� niciodat� nu a�i posedat aceast� putere! 
   Vre�i un alt tablou al nebuniei amân�rii? A�i auzit în ultima iarn�, �i vreau s� cred c� a�i primit 
vestea cu lacrimi în ochi – m� gândesc la accidentul îngrozitor pe ghia�� în Regent’s Park. De ce 
oamenii nu au plecat de pe ghia��, când au v�zut c� ghia�a se sparge? Pentru ce nu au p�r�sit-o, 
când ghia�a a început s� se sf�râme în buc��i mici, nu cu mult mai mari decât pietrele de asfalt? 
A fost deosebit de frumos, când ghia�a a fost înc� tare, dar de ce nu au fugit când au v�zut 
pericolul? Ast�zi nimeni nu mai poate r�spunde la aceast� întrebare, �i r�mâne un singur lucru de 
spus: to�i au crezut c� vor putea s� p�r�seasc� la timp ghia�a. Probabil c� nou� din zece au 
gândit: „Devine foarte periculos; ar fi mai bine s� plec�m. Vom alerga numai o rund�, vom face 
numai un opt. Pentru aceasta va fi suficient de tare, cel pu�in dou�, trei minute.” To�i au p�r�sit 

totul, dar – acesta este sfâr�itul istorisirii. De fapt ea este continuat� pân� ast�zi de al�i oameni, 
de so�i �i de so�ii, de copii �i de p�rin�i, care suspin� �i plâng, care regret� amânarea fatal�, dar 
care nu mai pot schimba nimic. Unii dintre voi se afl� pe ghia�a fragil� a pl�cerilor lumii �i a 
încrederii de sine. Toate acestea sunt fragile; de ce nu vre�i s� le p�r�si�i? La unii dintre voi via�a 
este foarte fragil�. Pl�mânii nu se mai pot numi s�n�to�i; scuipa�i deja sânge. Perii albi se 
înmul�esc pe capul vostru. A�i fost aten�iona�i; medicul va prezentat urm�rile. De ce nu ie�i�i 

afar�, când ghia�a a devenit a�a de fragil�? Voi pute�i s-o p�r�si�i; pute�i s-o p�r�si�i în seara 
aceasta. Dac� ve�i muri, nu este gre�eala aceluia care v� zice: „Veni�i înainte s� vin� ultima 
sp�rtur�; înainte s� r�sar� soarele dimine�ii, care probabil va lumina ultimul act, fugi�i, s� v� 
sc�pa�i via�a! Nu v� uita�i în jur! Nu st�rui în starea ta, atâta timp cât Mântuitorul nu este al t�u �i 
nu ai g�sit har la El!”  


