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Nici un fel de compromisuri 

 
   Robul i-a r�spuns: „Poate c� femeia n-are s� vrea s� m� urmeze în �ara aceasta; va trebui s� 

duc oare pe fiul t�u în �ara de unde ai ie�it tu?” Avraam i-a zis: „S� nu care cumva s� duci pe 

fiul meu acolo! Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tat�lui meu �i din patria 

mea, care mi-a vorbit �i mi-a jurat, zicând: „Semin�ei tale voi da �ara aceasta”, va trimite pe 

îngerul S�u înaintea ta; �i de acolo vei lua o nevast� fiului meu. Dac� femeia nu vrea s� te 

urmeze, vei fi dezlegat de jur�mântul acesta, pe care te pun s�-l faci. Cu niciun chip s� nu duci 

îns� acolo pe fiul meu.” 

Geneza 24, 5-8 
 
 
   Cartea Geneza este atât o carte a începuturilor, cât �i o carte a epocilor. Apostolul Pavel 
folose�te persoane ca Sara �i Hagar, Esau �i Iacov, �i altele, ca s� fac� adev�rurile mai clare. 
Cartea Geneza este de la început �i pân� la sfâr�it o carte care instruie�te pe cititor în perioadele 
de timp ale lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus: »Lucrurile acestea au un sens simbolic«. Prin 
aceasta nu vrea s� spun� c� nu au fost fapte reale, ci c� ele pot fi folosite ca tablouri pentru a 
înv��a ceva. Acela�i lucru vreau s�-l afirm �i cu privire la acest capitol. El relateaz� despre 
lucruri care au fost realmente spuse �i f�cute, dar totodat� con�ine o înv���tur� biblic� cu privire 
la lucrurile cere�ti. Adev�ratul slujitor al lui Hristos este ca Eliezer din Damasc, care a fost trimis 
s� g�seasc� o so�ie pentru fiul st�pânului s�u. Dorin�a Lui mare este s� I se prezinte lui Hristos, 
la venirea Lui, mul�i oameni ca mireas�, ca so�ie a Mielului. 
   Înainte ca robul credincios al lui Avraam s� porneasc� la drum, a discutat cu st�pânul s�u; �i 
aceasta este lec�ia pentru noi, care am fost trimi�i de Domnul nostru în lucrare. Înainte de a lua 
parte la lucrarea Lui, s� c�ut�m fa�a Domnului �i s�-I spunem toate greut��ile la care ne 
a�tept�m. Înainte de a pleca la lucru, trebuie s� �tim ce facem �i pe ce fundament st�m. S� 
ascult�m din gura Domnului ce a�teapt� El de la noi �i în ce m�sur� vrea s� ne ajute în lucrare. 
V� somez, iubi�ii mei robi împreun� cu mine, s� nu merge�i la oameni în Numele lui Dumnezeu 
atâta timp cât nu a�i mers mai întâi la Dumnezeu pentru oameni. Nu încerca�i s� duce�i un mesaj 
pe care voi în�iv� nu l-a�i primit mai întâi de la Duhul S�u Sfânt. Când ve�i ie�i�i din camera 
voastr� de p�rt��ie cu Dumnezeu �i v� ve�i a�eza înaintea oamenilor în lucrare, atunci v� va 
înconjura o prospe�ime �i o putere c�reia nimeni nu i se va putea împotrivi. Slujitorul lui Avraam 
a vorbit �i a ac�ionat ca unul care s-a sim�it strâns legat de ceea ce i-a spus st�pânul s�u. Drept 
urmare, singura lui dorin�� a fost s� �tie care era miezul �i amploarea misiunii sale. 
   La începutul predicii mele doresc s� v� rog ca în primul rând s� v� gândi�i la misiunea pl�cut�, 

dar foarte important� a slujitorului. Era o misiune pl�cut�; clopotele încheierii c�s�toriei 
r�sunau în jurul lui. C�s�toria mo�tenitorului trebuia s� fie un eveniment de mare bucurie. Pentru 
rob era o misiune de onoare s� fie delegat s� caute o so�ie pentru robul st�pânului lui. �i cu toate 
acestea era o misiune care cerea mult� responsabilitate, �i nu era nicidecum u�oar�. F�r� s� 
observe, se puteau strecura gre�eli. Pentru aceasta avea nevoie de toat� în�elepciunea lui �i pentru 
o chestiune a�a de delicat� era chiar nevoie de mai mult. O c�l�torie lung� st�tea înaintea lui, în 
�inuturi f�r� str�zi �i f�r� drumuri. Trebuia s� g�seasc� o familie, pe care nu o cuno�tea, �i din 
aceast� familie s� aleag� o femeie, care îi era tot a�a de necunoscut�, �i care trebuia totu�i s� fie 
adev�rata so�ie a fiului st�pânului s�u. Toate acestea erau o lucrare mare. 
   Lucrarea pe care o avea de f�cut omul acesta era o chestiune intim� (de dragoste) pentru 

st�pânul s�u. Isaac avea vârsta de patruzeci de ani �i a dat de în�eles c� vrea s� se c�s�toreasc�. 
Avea un duh blând �i lini�tit �i de aceea avea nevoie de un duh activ, care s� fie cu el �i s�-l 
impulsioneze înainte. Moartea Sarei i-a r�pit mângâierea în via��, pe care a g�sit-o la mama lui �i 
f�r� îndoial� a dat na�tere în el dorin�ei dup� o societate intim�. Avraam era b�trân, da, înaintat 
în vârst�, �i dorea s� vad� împlinirea f�g�duin�ei, c� urma�ii lui vor fi numi�i în Isaac. Foarte 
îngrijorat, el a pus pe robul lui s� jure solemn, a îns�rcinat pe robul s�u s� mearg� la vechea 
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re�edin�� a familiei din Mesopotamia �i acolo s� g�seasc� o mireas� pentru Isaac. Cu toate c� 
aceast� familie nu corespundea în totul dorin�elor sale, era lucrul cel mai bun, pe care îl cuno�tea, 
�i, deoarece acolo era pu�in� lumin� cereasc�, spera ca în locul acela s� g�seasc� so�ia cea mai 
bun� pentru fiul s�u. Misiunea, pe care a dat-o robului s�u, era foarte serioas�. 
   Fra�ii mei, aceasta nu este nimic în compara�ie cu sarcina care apas� pe adev�ratul slujitor al 
lui Hristos. Tot ce este în inima Tat�l ceresc, este, s� dea Fiului S�u o Biseric� (Adunare), care s� 
apar�in� pentru totdeauna Preiubitului S�u. Isus nu trebuie s� r�mân� singur; Adunarea Sa 
trebuie s� fie so�ia Lui scump�. Tat�l voia s� caute o mireas� pentru marele Mire, o r�splat� 
pentru Mântuitorul, o mângâiere pentru Salvatorul. De aceea El d� tuturor, celor care îi cheam� 
pentru vestirea Evangheliei, misiunea, s� caute suflete pentru Isus �i s� nu se odihneasc� pân� 
când inimile se logodesc cu Fiul lui Dumnezeu. O, ce har, s� ai privilegiul s� îndepline�ti aceast� 
misiune! 
   Persoana, pentru care trebuie c�utat� aceast� so�ie, face ca mesajul s� fie �i mai important. 
Isaac era o personalitate deosebit�, pentru rob era unic în felul lui. Era un om, care a venit pe 
lume în baza unei f�g�duin�e, nu dup� firea p�mânteasc�, ci prin puterea lui Dumnezeu. �ti�i 
cum în Hristos �i în to�i aceia care sunt una cu El, vine via�a prin f�g�duin�a �i puterea lui 
Dumnezeu, �i nu prin oameni. Isaac însu�i era împlinirea unei f�g�duin�e �i mo�tenitorul acestei 
f�g�duin�e. Domnul nostru Isus este nespus de minunat ca Fiu al Omului! Cine poate s� explice 
întruparea Lui? Unde s� i se g�seasc� o so�ie? Un suflet potrivit pentru cununie? Isaac a fost 
jertfit; a fost pus pe altar, �i cu toate c� nu a trebuit s� moar� realmente, mâna tat�lui s�u a scos 
cu�itul care urma s�-l str�pung�. Avraam a jertfit în duh pe fiul s�u; �i voi cunoa�te�i pe Acela 
despre care �i pe care Îl vestim: Isus, care �i-a dat via�a ca jertf� pentru p�c�to�i. El S-a dat în 
totul ca jertf� lui Dumnezeu. O, pentru r�nile �i pentru sudoarea care a curs ca ni�te pic�turi mari 
de sânge, v� întreb: unde g�sim o inim� potrivit�, ca s-o cunun�m cu El? Cum s� g�sim b�rba�i �i 
femei, prin care s� putem r�spl�ti a�a cum se cuvine o a�a dragoste divin� �i minunat�, ca a Celui 
r�stignit? �i Isaac a fost înviat dintre cei mor�i, numai simbolic. Pentru tat�l lui a fost ca »mort«, 
a�a cum a spus apostolul; �i el i-a fost dat înapoi dintre cei mor�i. Dar Domnul nostru S-a ridicat 
realmente din moarte �i ast�zi este Biruitorul asupra mor�ii �i Pustiitorul mormântului. Cine s� 
fie unit cu acest Biruitor? Cine este potrivit, s� tr�iasc� în ve�nicie cu aceast� Persoan� 
minunat�? Am putea presupune c� orice inim� n�zuie�te dup� aceast� fericire �i tresalt� de 
bucurie la perspectiva unei c�snicii de neasem�nat cu aceasta, �i nimeni nu d� îngrozit înapoi, 
numai dac� î�i simte nevrednicia. Cu toate c� ar trebui s� fie a�a, din p�cate nu este a�a. 
   Ce misiune important� avem noi de îndeplinit, s� g�sim pe aceia, care într-o unitate sfânt� s� 
fie lega�i pentru totdeauna cu Mo�tenitorul f�g�duin�ei, da, cu Cel jertfit �i înviat! Isaac era totul 
pentru Avraam. El ar fi spus lui Isaac: „Tot ce am, î�i apar�ine.” Aceasta este valabil �i cu privire 
la Domnul nostru minunat, pe care Dumnezeu L-a f�cut Mo�tenitorul tuturor lucrurilor, �i prin 
care a f�cut �i lumile, »c�ci toat� plin�tatea �i-a g�sit pl�cerea s� locuiasc� în El«. Ce demnitate 
este acordat� oricui este logodit cu Hristos! La ce prestigiu mare vei fi ridicat, dac� vei deveni 
una cu Hristos! O, vestitor al Cuvântului, ce lucrare ai tu ast�zi de f�cut, s� g�se�ti pe aceia 
c�rora s� le pui br��ara �i s� le atârni de gât piatra pre�ioas�! C�rora s� li se spun�: „Vrei s� dai 
inima ta Domnului? Vrei tu ca Isus s� fie speran�a �i mântuirea ta? E�ti tu gata s� devii al Lui, ca 
astfel El s� devin� al t�u?” 
   Nu am spus pe drept, c� este o misiune pl�cut�, dar important�, dac� v� gândi�i cum trebuie s� 

fie mireasa, ca s� se c�s�toreasc� cu Fiul Domnului s�u? Ea trebuie s� fie cel pu�in ascult�toare 
�i frumoas�. Pentru nunta cu Mielul, inimile trebuie s� fie ascult�toare. F�r� o inim� care iube�te 
nu poate exista c�s�torie cu Isus. Unde g�sim aceast� inim� ascult�toare? Numai acolo unde a 
lucrat harul lui Dumnezeu. Ah, atunci �tiu cum pot s� g�sesc frumuse�e la fiii oamenilor! A�a 
cum este natura noastr�, stricat� prin p�cat, aceast� sfin�enie minunat� se poate datora numai 
Duhului Sfânt, �i dac� aceasta a avut loc, vom avea o înf��i�are pl�cut� în ochii Domnului Isus. 
Din p�cate, în ascult�torii no�tri se g�se�te o repulsie fa�� de Hristos �i aversiune ca s�-L 
primeasc�, �i totodat� un caracter nedemn �i o nedestoinicie îngrozitoare! Duhul lui Dumnezeu 
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s�de�te o via�� a c�rei origine este cereasc� �i înnoie�te inima prin na�terea din nou de sus; �i 
dup� aceea vrem s� fim una cu Isus, dar nu înainte de aceasta. 
   Ce trebuia s� fie femeia cu care urma s� se c�s�toreasc� Isaac? Ea trebuia s� fie o bucurie; so�ia 
�i prietena lui plin� de dragoste. Ea devenea partenera bun�st�rii lui, �i în mod deosebit era 
p�rta�a la marele leg�mânt f�cut cu Avraam �i familia lui. Ce face Hristos cu un p�c�tos care 
vine la El? El se bucur� de el; vorbe�te cu el; îi ascult� rug�ciunile; îi prime�te cânt�rile de laud�; 
lucreaz� în el �i prin el �i Se prosl�ve�te pe Sine Însu�i în el. Face pe cel credincios s� fie 
împreun�-mo�tenitor al tuturor lucrurilor care Îi apar�in �i îl introduce în visteria leg�mântului, 
unde bog��iile �i sl�vile lui Dumnezeu sunt p�strate pentru ale�ii Lui. Unii consider� vestirea 
Evangheliei un lucru neînsemnat, �i cu toate acestea, dac� Dumnezeu este cu noi, lucrarea 
noastr� este mai mare decât a îngerilor. Smerit spui tinerilor �i tinerelor din grupa de tineret 
despre Isus �i unii te numesc în batjocur� „este numai un înv���tor de �coal� duminical�”, dar 
lucrarea ta are valoare spiritual�, necunoscut� senatorilor �i împ�ra�ilor. De cuvintele tale 
depinde moartea �i iadul. Tu vorbe�ti despre soarta duhurilor nemuritoare �i duci suflete de la 
pierzare la slav�, de la p�cat la sfin�enie. 
   Slujitorul, care a primit misiunea de la Avraam, nu trebuia s� ocoleasc� nicio oboseal�. Se 
putea cere de la el s� parcurg� distan�e mari; probabil c� a primit o indicare general� cu privire la 
direc�ia în care trebuia s� mearg�, dar nu cuno�tea drumul. Avea nevoie de c�l�uzirea lui 
Dumnezeu �i de protec�ia Lui. Când a ajuns la locul indicat, a trebuit s� se foloseasc� de judecata 
s�n�toas� a min�ii omene�ti �i în acela�i timp s� se fac� dependent de în�elepciunea �i bun�tatea 
lui Dumnezeu. Era o minune extraordinar�, dac� g�sea femeia aleas�, �i numai Domnul putea s� 
fac� s-o g�seasc�. El poseda toat� grija �i credin�a necesar�. Am citit cum s-a preg�tit de 
c�l�torie �i s-a rugat. Noi am fi zis: „Cine ar putea s� fie potrivit�?” Vedem îns� c� Domnul l-a 
preg�tit pentru aceasta �i el �i-a îndeplinit cu succes misiunea. Cum ne putem noi preg�ti, pentru 
a câ�tiga suflete pentru Isus? Cum putem înv��a s� rostim cuvintele potrivite? Cum s� oferim 
înv���tura potrivit� cu starea inimii lor? Cum s� reac�ion�m la sentimentele lor, la prejudec��ile, 
grijile �i ispitele lor? Fra�ilor, noi, cei care vestim permanent Evanghelia, putem s� strig�m c�tre 
Dumnezeu: „Dac� prezen�a Ta nu este cu noi, nu ne l�sa s� plec�m”. S� cau�i perle pe fundul 
m�rii este un joc de copil în compara�ie cu c�utarea sufletelor în Londra p�c�toas�. Dac� 
Dumnezeu nu este cu noi, zadarnic ne vor ie�i ochii din cap uitându-ne dup� oameni �i nu va 
folosi la nimic dac� ne rupem înc�l��mintea mergând dup� oameni. 
   În al doilea rând vreau s� v� gândi�i la teama îndrept��it�, despre care vorbea robul. El a zis 
lui Avraam: »Poate c� femeia nu va vrea s� m� urmeze în �ara aceasta.« Aceasta este o problem� 
serioas�, esen�ial�, foarte r�spândit�. Dac� femeia nu vrea, nu po�i face nimic. For�a �i în�el�toria 
n-au ce c�uta în astfel de situa�ii. Trebuie s� existe o voin�� adev�rat�, altfel nu va lua na�tere 
nicio c�snicie. Aceasta era greutatea; aici era vorba de voin��. Fra�ii mei, aceasta este problema 
noastr�, ca �i atunci. Permite�i-mi s� prezint detaliat aceast� greutate, a�a cum ea st�tea înaintea 
robului, �i cum ni se prezint� �i nou�. 
   S-ar putea ca ea s� nu cread� relatarea mea, sau s� nu se lase impresionat� de ea. Dac� voi 
merge la ea �i îi voi spune c� Avraam m-a trimis, probabil c� m� va privi în fa�� �i îmi va spune: 
„Sunt mul�i în�el�tori în zilele noastre.” Dac� îi voi spune c� fiul st�pânului meu este deosebit de 
frumos �i de bogat �i dore�te mult s-o aib� de so�ie, s-ar putea s� r�spund�: „Pove�ti ciudate �i 
istorisiri de dragoste se aud multe în zilele noastre, dar cei în�elep�i nu-�i p�r�sesc casa.” Fra�ilor, 
în cazul nostru aceasta este un lucru trist. Marele proroc, evanghelist al Vechiului Testament, a 
strigat: »Cine a crezut vestirea noastr�?« �i noi strig�m cu acelea�i cuvinte. Oamenii nu se 
sinchisesc de mesajul despre dragostea mare a lui Dumnezeu fa�� de fiii rebeli ai oamenilor. Ei 
nu cred c� nespus de minunatul Domn caut� s� câ�tige dragostea oamenilor s�rmani, 
neînsemna�i, �i pentru aceasta �i-a dat via�a. Golgota cu toat� bog��ia ei de har, de dureri, de 
dragoste �i de merite, nu este luat� în seam�. Noi avem de povestit cu adev�rat o istorie minunat� 
�i ea pare chiar prea bun�, ca s� fie adev�rat�, dar este trist, c� mul�imea poporului merge pe 
drumul ei, alergând dup� nimicuri, iar aceast� realitate m�rea�� o consider� un vis. M� aplec cu 
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consternare, c� dragostea mare a Domnului meu, care L-a f�cut chiar s� moar� pentru oameni, nu 
este considerat� demn� de a fi ascultat� �i cu atât mai pu�in de crezut. Aici este o c�s�torie 
cereasc�, o nunt� împ�r�teasc� este în apropierea voastr�, dar voi v� întoarce�i f�când o remarc� 
batjocoritoare �i prefera�i vraja p�catului. 
   Mai exista �i o alt� problem�: Ea trebuia s� iubeasc� pe cineva care nu l-a v�zut niciodat�. Ea 
abia a auzit c� exist� o persoan� ca Isaac, �i s�-l iubeasc� a�a de mult, încât s� p�r�seasc� rudele 
ei �i s� plece într-o �ar� îndep�rtat�? Ea putea face aceasta, deoarece a recunoscut voia lui 
Dumnezeu în aceast� privin��. Dragii mei ascult�tori, tot ce v� spunem se refer� la lucruri pe 
care voi nu le-a�i v�zut – aceasta este problema noastr�. Voi ave�i ochi, �i vre�i s� vede�i totul, 
dar exist� o Persoan�, pe care voi înc� nu o pute�i vedea acum, cineva, care a câ�tigat dragostea 
noastr�, pentru c� noi Îl credem. Putem s� spunem cu adev�rat despre El: »Pe care voi Îl iubi�i 
f�r� s�-L fi v�zut, crede�i în El f�r� s�-L vede�i, �i v� bucura�i cu o bucurie negr�it� �i str�lucit�.« 
�tiu c� ve�i replica la rug�mintea noastr�: „Cere�i prea mult de la noi, atunci când ne cere�i s� 
iubim pe Hristos, pe care nu L-am v�zut niciodat�.” Dar pot s� v� r�spund: „Exact a�a este; 
cerem de la voi mai mult decât ne a�tept�m s� primim.” Dac� Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu va 
lucra o minune în inima voastr�, noi nu v� vom putea convinge s� renun�a�i la leg�turile vechi �i 
s� v� alipi�i de Domnul nostru preaiubit. �i cu toate acestea, dac� veni�i la El �i Îl iubi�i, El v� va 
da mai mult decât satisfac�ie sufleteasc�. În El ve�i g�si odihn� pentru sufletele voastre �i o pace 
care întrece orice pricepere. 
   Este posibil ca slujitorul lui Avraam s� se fi gândit: probabil va respinge o schimbare a�a de 

mare, s� se mute din Mesopotamia în Canaan. Ea s-a n�scut �i a crescut într-o �ar� lini�tit� �i 
toat� via�a �i-a petrecut-o în casa p�rinteasc�. O c�snicie cu Isaac însemna ca ea s� se desprind� 
de locurile natale. Tot a�a �i voi, nu pute�i avea în acela�i timp pe Isus �i lumea; trebuie s-o 
sfâr�i�i cu p�catul �i s� v� alipi�i de Isus. Trebuie s� renun�a�i la lume cu povara ei, la lumea 
modei, la lumea �tiin�ific� �i la a�a-zisa lume religioas�. Dac� deveni�i cre�tini, trebuie s� v� 
desp�r�i�i de obiceiurile vechi, de motivele vechi, de ambi�iile vechi, de distrac�iile vechi, de 
l�ud�ro�eniile vechi, de felul vechi de gândire. Toate aceste lucruri trebuie s� devin� noi. Trebuie 
s� l�sa�i înapoia voastr� lucrurile pe care le-a�i iubit, �i s� c�uta�i multe lucruri, pe care pân� 
acum le-a�i dispre�uit. Trebuie s� fie o schimbare mare pentru voi, ca �i cum v-a�i na�te �i acum 
a�i începe s� tr�i�i. 
   Pe lâng� aceasta, gândul, c� începând din momentul acesta ea trebuia s� duc� o via�� de 

pelerin, putea s� par� greu pentru Rebeca, dac� aceasta a fost cu adev�rat o greutate. Însemna s� 
schimbe casa �i curtea cu un cort �i via�� de �igan. Avraam �i Isaac n-au g�sit nicio cetate în care 
s� locuiasc�, ci au mers de la un loc la altul, au locuit numai cu Dumnezeu. Felul lor de via�� 
exterioar� era tipic� drumului vie�ii de credin��, pe care merg credincio�ii în lume. În ceea ce 
prive�te inten�iile �i �elurile lor, Avraam �i Isaac erau în afara lumii; ei tr�iau în lume f�r� s� aib� 
rela�ii de durat� cu ea. Erau oameni, care apar�ineau Domnului, �i Domnul le apar�inea lor. El i-a 
pus deoparte pentru Sine, �i ei s-au pus deoparte pentru El. Rebeca ar fi putut spune: „Aceasta nu 
este pentru mine. Nu pot s� m� înjosesc singur�. Nu pot s� renun� la comoditatea unei locuin�e, 
ca s� umblu pe câmpiile unde se duc turmele.” 
   Celor mai mul�i oameni nu li se pare ceva bun s� tr�ie�ti în lume, dar s� nu ai nimic de la ea. Ei 
nu sunt str�ini în lume; ei doresc mai mult� onoare în „societate”. Dac� un om devine nelumesc 
�i face lucrurile spirituale �int� a sa, va fi dispre�uit, fiind considerat un vis�tor entuziast. Mul�i 
oameni gândesc, c� lucrurile credin�ei trebuie numai citite �i predicate, dar ca ele s� fie tr�ite ar 
însemna o existen�� vis�toare �i nepractic�. �i cu toate acestea via�a spiritual� este singura 
realitate; con�inutul ei este în cel mai adânc sens vizionar �i imaterial. Atâta timp cât Domnul nu 
înnoie�te inima, omul va prefera totdeauna pas�rea din mân� în locul porumbelului de pe gard. 
   În afar� de aceasta, s-ar fi putut ca femeia s� nu fie interesat� de f�g�duin�ele leg�mântului. 
Dac� ea nu ar fi avut respect pentru Domnul �i voin�a Lui revelat�, ar fi fost foarte pu�in probabil 
ca ea s� mearg� cu slujitorul �i s� se c�s�toreasc� cu Isaac. El era mo�tenitorul f�g�duin�ei, 
mo�tenitorul privilegiilor leg�mântului, pe care Domnul le-a f�g�duit. Aleasa lui va deveni 
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mama semin�ei alese, în care Dumnezeu a hot�rât s� binecuvânteze toat� lumea în toate 
timpurile; Mesia, s�mân�a femeii, urma chiar s� zdrobeasc� capul �arpelui. 
   În al treilea rând vreau s� m� exprim mai clar cu privire la întrebarea justificat� a slujitorului. 
Acest administrator în�elept a zis: »Poate c� femeia n-are s� vrea s� m� urmeze în �ara aceasta; 
va trebui s� duc oare pe fiul t�u în �ara de unde ai ie�it tu?« Dac� ea nu vrea s� vin� la Isaac, s� 
se duc� atunci Isaac la ea? Aceasta este întrebarea care ni se pune: dac� lumea nu vine la Isus, s� 
adapteze atunci Isus înv���tura Lui la lume? Cu alte cuvinte: dac� lumea nu vrea s� se ridice la 
nivelul Adun�rii, s� se coboare Adunarea la nivelul lumii? În loc s� rug�m pe oameni s� se 
poc�iasc�, s� p�r�seasc� rândurile p�c�to�ilor �i s� se despart� de ei, s� facem leg�turi cu lumea 
p�c�toas� �i în felul acesta s-o influen��m, permi�ându-i s� ne influen�eze? S� facem s� ia na�tere 
o lume cre�tin�? 
   S� prelucr�m înv���tura noastr� în scopul acesta? Unele lucruri sunt demodate, necru��toare, 
aspre, nepopulare – s� renun��m la ele! Folosi�i vechile expresii, ca s� pl�ce�i „credincio�ilor 
adev�ra�i” împotrivitori, dar da�i-le un sens nou, ca s� câ�tiga�i pe filozofi necredincio�i, care se 
furi�eaz�. Ciunti�i marginile adev�rurilor care nu convin �i reduce�i tonul dogmatic al 
descoperirilor de net�g�duit; afirma�i c� Avraam �i Moise au f�cut gre�eli �i toate c�r�ile, care 
pân� acum au fost onorate, sunt pline de gre�eli. Submina�i vechea credin�� �i aduce�i îndoieli 
noi cu privire la ea, c�ci timpurile s-au schimbat �i duhul timpului acesta dirijeaz� toate lucrurile 
referitoare la ce este drept �i se cuvine lui Dumnezeu. 
   Schimbarea în�el�toare a înv���turii î�i are premisa în realitatea falsificat�. Se spune oamenilor 
c� ei sunt buni, atunci când se nasc; în felul acesta se r�pe�te puterea afirma�iei »trebuie s� v� 
na�te�i din nou«. Poc�in�a este ignorat�; credin�a este un medicament comparat cu „îndoiala 
sincer�”; c�in�a asupra p�catelor �i p�rt��ia cu Dumnezeu sunr schimbate cu distrac�ii, socialism 
�i diverse aspecte politice. O crea�ie nou� în Hristos Isus este considerat� o inven�ie ursuz� a 
puritanilor bigo�i. Spiritualitatea este dispre�uit� �i în locul ei apare în�elegerea moral� modern�. 
Fii modern �i gânde�te a�a cum gânde�te lumea care se consider� �tiin�ific� – aceasta este prima 
porunc� mare a �colii moderne, �i a doua este tot a�a de mare: nu fii ciudat, ci fii tot a�a de 
lumesc ca �i vecinii t�i. 
   Oamenii par s� spun�: nu are niciun sens s� mergi mai departe pe acest drum vechi, ca s� apuci 
ici �i colo pe unul. Vrem un drum mai rapid. Este un proces lung, dac� a�tept�m pân� oamenii se 
nasc din nou �i Îl urmeaz� pe Isus; s� desfiin��m desp�r�irea dintre cei n�scu�i din nou �i cei 
nen�scu�i din nou! Veni�i cu to�ii la adunare, mântui�i sau nemântui�i! Dorin�ele �i principiile 
voastre sunt bune, este suficient c� le ave�i. Nu v� face�i griji cu privire la celelalte lucruri. Noul 
plan const� în amestecarea Adun�rii cu lumea, �i în felul acesta s� acoperim un domeniu mai 
larg. Prin reprezenta�ii teatrale fac localurile de adunare teatre; serviciile lor divine devin 
reprezenta�ii muzicale �i predicile lor sunt apeluri politice sau prelegeri filozofice. Ei fac templul 
un teatru �i pe slujitorii lui Dumnezeu actori, a c�ror misiune este s� distreze pe oameni. Nu este 
a�a, c� ziua Domnului devine tot mai mult o zi de recreere �i trând�vie �i casa Domnului devine 
o cas� plin� cu idoli, sau un club de petreceri, în care se arat� mai mult entuziasm pentru 
s�rb�toare decât pentru râvna pentru Dumnezeu? 
   În al patrulea rând: Avraam respinge cu credin�� propunerea slujitorului s�u. El spune scurt �i 
clar: »S� nu care cumva s� duci pe fiul meu acolo!« Domnul Isus Hristos conduce aceast� 
societate de pelerini, pe care a luat-o din lume. El spune ucenicilor S�i: »Voi nu sunte�i din lume, 
dup� cum nici Eu nu sunt din lume.« Noi nu suntem din lume prin na�tere, nu suntem din lume 
în via�a pe care o tr�im, nu suntem din lume în ce prive�te �elurile noastre, nu suntem din lume în 
ce prive�te duhul, în nicio privin�� nu suntem din lume. Isus �i oamenii care sunt în El constituie 
un neam nou. Propunerea de a ne reîntoarce în lume este ucig�toare pentru via�a noastr� 
spiritual�. O voce din cer strig�: „S� nu duci pe fiul meu înapoi acolo.” Nu l�sa�i poporul pe care 
Domnul l-a scos din Egipt s� se reîntoarc� în casa robiei, ci scoate�i pe copiii lor �i desp�r�i�i-i de 
ea, �i Dumnezeu va deveni Tat�l lor. 
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   Vede�i cum a reac�ionat Avraam la întrebare? În fond el vrea s� spun�: aceasta ar însemna 

desconsiderarea rânduielii divine. »Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tat�lui 
meu �i din patria mea«, spune Avraam. Dac� El a scos pe Avraam, s� se întoarc� atunci Isaac 
înapoi? Nu este posibil a�a ceva. Pân� ast�zi drumul lui Dumnezeu cu Adunarea Sa a fost, s� 
pun� deoparte un popor din lume – un popor pentru Sine Însu�i, care s�-L laude. Preaiubi�ilor, 
planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. El va chema în continuare pe oamenii pe care i-a hot�rât 
mai dinainte. S� nu încerc�m s� lucr�m împotriva acestei realit��i �i s� presupunem c� vom salva 
mai mul�i oameni dac� ignor�m desp�r�irea dintre moartea prin p�cat �i via�a din Sion. Dac� ar fi 
fost inten�ia lui Dumnezeu s� binecuvânteze familia în Padan-Aram, l�sând pe ale�ii Lui s� 
locuiasc� acolo, de ce a scos atunci pe Avraam din �ar�? Dac� Isaac ar fi putut s� locuiasc� 
acolo, de ce a trebuit Avraam s� p�r�seasc� �ara? Ce am f�cut noi atâtea secole, dac� ast�zi nu 
mai este nicio necesitate ca Adunarea s� fie desp�r�it� de lume? A fost v�rsat sângele martirilor 
pentru o nebunie? M�rturisitorii cre�tini �i reformatorii au fost nebuni, atunci când au ap�rat 
înv���turile Bibliei, dac� ele nu sunt de folos, dup� cum se pare? 
   Pentru Avraam ar fi însemnat t�g�duirea f�g�duin�elor leg�mântului. El s-a exprimat a�a: 
»Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tat�lui meu �i din patria mea, care mi-a 
vorbit �i mi-a jurat, zicând: „Semin�ei tale voi da �ara aceasta!”« S� p�r�seasc� �ara �i s� se 
reîntoarc� la locul de unde i-a scos Domnul? Fra�ilor, �i noi suntem mo�tenitorii lucrurilor 
f�g�duite, care înc� nu se pot vedea. De aceea tr�im în credin�� �i suntem desp�r�i�i de oamenii 
din jurul nostru. Tr�im în mijlocul oamenilor, a�a cum Avraam tr�ia în mijlocul canaani�ilor, dar 
noi apar�inem unui alt neam. Am avut parte de na�terea din nou, tr�im sub alte legi �i ac�ion�m 
fiind c�l�uzi�i de alte motive. Dac� ne reîntoarcem pe c�ile oamenilor din lume ca s� fim 
considera�i de ai lor, atunci am t�g�duit leg�mântul Dumnezeului nostru, atunci f�g�duin�a nu 
mai este valabil� pentru noi �i mo�tenirea ve�nic� este în alte mâini. Nu �ti�i aceasta? În 
momentul când Adunarea zice „vreau s� fiu ca lumea”, s-a murd�rit cu lumea. F�g�duin�a 
leg�mântului �i mo�tenirea leg�mântului nu ne mai apar�in, dac� ne coborâm în lume �i renun��m 
la domiciliul nostru la Dumnezeu. 
   În afar� de aceasta, nimic bun nu poate rezulta din încercarea de a te potrivi cu lumea. S� 
presupunem c� slujitorul ar fi dus pe Isaac în casa lui Nahor, ce motiv l-ar fi determinat s� fac� 
aceasta? S� cru�e pe Rebeca de durerile desp�r�irii de cei dragi ai ei �i de greut��ile c�l�toriei? Ce 
valoare ar fi avut ea pentru Isaac, dac� aceste lucruri ar fi re�inut-o? Încerc�rile provocate de 
desp�r�ire sunt importante �i în niciun caz nu trebuie trecute cu vederea. Femeia care se 
îngroze�te de drumul spre so�ul ei ar fi o so�ie rea. �i to�i cei mântui�i care duc Adunarea la 
asem�narea cu lumea �i la sl�birea înv���turii ei fac cât o para chioar�. Dac� ei vin la noi, 
întrebarea urm�toare va fi: „Cum vom putea s� sc�p�m iar��i de ei?” Nu ne-ar fi de niciun folos. 
Când israeli�ii au venit din Egipt, num�rul lor s-a înmul�it foarte mult prin egiptenii care au ie�it 
împreun� cu ei. Aceast� amestec�tur� de popor a f�cut lui Israel via�a grea în pustie; a�a citim, 
»adun�turii de oameni, care se aflau în mijlocul lor, i-a venit poft�«. Israeli�ii în�i�i erau destui 
de r�i, dar era amestec�tura de oameni care a început s� se plâng�. De ce sunt ast�zi a�a de mul�i 
oameni mor�i din punct de vedere spiritual? De ce mi�un� a�a de multe înv���turi gre�ite prin 
adun�ri? Deoarece avem oameni f�r� Dumnezeu în mijlocul nostru �i în lucr�rile cre�tine. Râvna 
pentru num�rul mare de oameni �i în mod deosebit râvna de atragere a persoanelor cu vaz�, a 
stricat multe adun�ri �i a dat na�tere la o atitudine de la�itate fa�� de înv���tura �i practica 
cre�tin�. Ace�tia sunt oamenii care batjocoresc adun�rile de rug�ciune �i vor mai bine s� aib� a 
face cu „figurine de cear� vii”. S� ne fereasc� Dumnezeu de oameni „poc�i�i”, care se nasc din 
coborârea etaloanelor noastre �i care tulbur� str�lucirea spiritual� a Adun�rii! 
   În afar� de aceasta, Avraam era convins c� nu era niciun motiv s� duc� pe Isaac înapoi la ei, 
c�ci cu siguran�� Domnul îi va g�si o so�ie. Avraam a zis: »Va trimite pe îngerul S�u înaintea ta; 
�i de acolo vei lua o nevast� fiului meu.« Te temi c� vestirea Evangheliei nu va putea s� câ�tige 
niciun suflet? �i-e fric�, c� nu vei putea avea succes dup� placul lui Dumnezeu? Este acesta 
motivul pentru care î�i dore�ti oratoria? Din cauza aceasta acorzi atâta valoare muzicii, 
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arhitecturii �i florilor? Are loc ceva prin putere �i t�rie �i nu prin Duhul lui Dumnezeu? Aceasta 
este p�rerea multora. Unde g�si�i voi a�a de mul�i oameni, ca în aceast� adunare, duminic� de 
duminic�, deja de treizeci �i cinci de ani? Nu v-am prezentat nimic altceva, decât crucea, crucea 
f�r� florile oratoriei, crucea f�r� supersti�ie sau emo�ii, crucea f�r� diamantele demnitarilor 
biserice�ti, crucea f�r� stâlpii �tiin�ei l�ud�roase. Ea are putere suficient� ca s� atrag� privirea 
omului mai întâi asupra lui însu�i �i apoi asupra vie�ii ve�nice! Mul�i ani am dovedit cu succes în 
casa aceasta marele adev�r, c� vestirea clar� a Evangheliei atrage pe ascult�tori, conduce pe 
p�c�to�i la poc�in�� �i zide�te �i men�ine Adunarea. Poporul lui Dumnezeu trebuie s� recunoasc�, 
c� nu este nicio necesitate dup� mijloace de ajutor dubioase �i metode îndoielnice. �i ast�zi 
Dumnezeu mântuie�te prin Evanghelie; trebuie s� fie numai Evanghelia curat�. Este o ru�ine s� 
rogi pe diavolul s�-L ajute pe Hristos. Fac� Dumnezeu s� avem parte de înflorire, dac� Adunarea 
lui Dumnezeu se hot�r��te s� ob�in� aceast� înflorire numai în chip corespunz�tor lui Dumnezeu. 
   În al cincilea rând, privi�i cum Avraam dezleag� pe slujitorul lui de jur�mânt, dac� acesta s-ar 

dovedi f�r� succes în îndeplinirea misiunii. »Dac� femeia nu va vrea s� te urmeze, vei fi dezlegat 
de jur�mântul acesta, pe care te pun s�-l faci. Cu niciun chip s� nu duci îns� acolo pe fiul meu!« 
   Dac� vom fi cândva pe moarte, con�tiin�a noastr� nu ne va acuza, dac� am vestit cu 
credincio�ie Evanghelia. Nu ne va p�rea r�u, c� nu am jucat rolul nebunului, sau al politicianului, 
ca s� m�rim adunarea din care facem parte. O, nu, Domnul nostru ne va dezlega de misiunea 
noastr�, atâta timp cât i-am r�mas credincio�i, chiar dac� am putut câ�tiga numai câ�iva oameni 
pentru El. »Dac� femeia nu va vrea s� te urmeze, vei fi dezlegat de jur�mântul acesta, pe care te 
pun s�-l faci. Cu niciun chip s� nu duci îns� acolo pe fiul meu!« Nu încerca tricuri, care 
dezonoreaz� credin�a. R�mâi credincios Evangheliei simple. Dac� oamenii nu se poc�iesc, e�ti 
liber. Dragii mei ascult�tori, doresc mult mântuirea voastr�! Dar eu nu voi prezenta altfel pe 
Domnul meu, decât a�a cum este, nici m�car pentru sufletele voastre, dac� a� putea s� le câ�tig 
într-un fel gre�it. Adev�ratul slujitor al lui Dumnezeu este responsabil de zelul �i credincio�ia lui, 
dar nu de succes sau lipsa de succes. Rezultatele sunt în mâinile lui Dumnezeu. Dac� un copil 
din grupa ta de studiu biblic nu este mântuit, dar tu i-ai prezentat cu toat� dragostea �i 
seriozitatea Evanghelia despre Isus Hristos, �i te-ai rugat pentru copil, nu vei r�mâne f�r� 
r�splat�. Dac� eu vestesc din tot sufletul marele adev�r, c� credin�a în Domnul Isus Hristos va 
mântui pe ascult�torii mei, �i dac� încerc s� v� conving �i v� rog insistent s� crede�i în Isus, ca s� 
primi�i via�a ve�nic�, atunci depinde de voi, dac� nu vre�i, �i sângele vostru va veni asupra 
capului vostru. Dac� v-am adus vestea bun� despre harul S�u f�r� plat� �i despre dragostea Sa �i 
într-o zi m� voi duce la Domnul meu, atunci voi fi liber de responsabilitatea mea. Deseori m-am 
rugat, ca s� pot spune cel pu�in ce a putut spune cu adev�rat George Fox: „Este marea mea 
ambi�ie s� fiu liber de sângele tuturor oamenilor. Am vestit adev�rul lui Dumnezeu, atât cât l-am 
cunoscut, �i nu m-am ru�inat de însu�irile lui.” 
   Dac� Rebeca nu s-ar fi dus la Isaac, �i-ar fi pierdut locul în arborele genealogic sfânt. 
Ascult�torii mei dragi, vre�i s� ave�i pe Hristos, sau nu? El a venit în lumea aceasta ca s� 
mântuiasc� pe p�c�to�i, �i El nu alung� pe nimeni. Vre�i s�-L primi�i? Vre�i s� v� încrede�i în El? 
»Cine crede �i se va boteza, va fi mântuit.« Vre�i s� crede�i? Vre�i s� v� l�sa�i boteza�i în Numele 
Lui? Dac� vre�i aceasta, mântuirea este a voastr�, dar dac� nu vre�i, r�mân valabile cuvintele Lui: 
»Cine nu crede va fi osândit.« 


