Paul
»Fiule, dac ni te p c to i vor s te am geasc , nu te l sa câ tigat de ei!« Proverbe 1, 10
Tân rul meseria Paul mergea gr bit spre cas dup o zi de munc obositoare i foarte
c lduroas . La o r scruce principal de drumuri se întâlne te cu un grup mic de tineri cunoscu i.
Tinerii l-au salutat i l-au oprit. Ei erau în drum spre un local de distrac ii periculoase i l-au
invitat s mearg cu ei. El le-a r spuns c trebuie s mearg neap rat acas . Dar tinerii au insistat
zicând: „Paul, hai cu noi, hai cu noi!” Paul a început s ov ie. Con tiin a i s-a trezit i-l îndemna
s nu se duc cu ei. Deodat unul dintre tineri a strigat: ,,Aha, eu tiu, de ce Paul nu mai vrea s
vin cu noi. El vrea s devin un Om al lui Dumnezeu. Vrea s mearg acas , ca s se roage!” i
tot grupul de tineri a izbucnit în hohote de râs, ca dup o glum bun . La a a ceva nu se a tepta
tân rul, care de fapt dorea s -L urmeze pe Domnul Isus. În inima lui dorea s fie un credincios,
dar s râd al ii de el – asta nu dorea. S suporte batjocura de dragul Domnului Isus – asta nu
putea i nici nu voia. A a a mers cu ei pe drumul larg al p catului; a a s-a hot rât spre pierzarea
lui. Poate unul sau altul dintre voi ajunge în aceea i situa ie. Cât de important este s ne pred m
hot rât Domnului! Cine face aceasta, prime te putere, s mearg pe Calea vie ii, desp r it de orice
r u.

