
Înc� nu!   
 
  Alex �i-a terminat temele de cas� �i a ie�it la joac�. Între timp a venit un musafir la ei, un vestitor 
al Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta dorea s� stea de vorb� �i cu Alex, deoarece din discu�ia cu 
p�rin�ii lui, aflase c� Alex înc� nu venise cu p�catele sale la Domnul Isus, ca s� capete de la El 
iertare �i pace. Mama la chemat pe Alex în cas�.   Vestitorul l-a întrebat: 
   „Alex, nu vrei s� fi �i tu salvat �i s�-l urmezi pe Domnul Isus?” 
   Alex a t�cut. Dup� un timp a spus: „Înc� nu! Când am terminat �coala.” 
   Timpul a trecut repede �i Alex a terminat �coala, dar înc� nu era un copil al lui Dumnezeu. A 
f�cut o calificare, apoi un studiu. Uneori a fost îndemnat, s� se poc�iasc�, dar el spunea: „Înc� 
nu! S� termin întâi cu studiile �i s�-mi g�sesc de lucru, poate s� deschid o firm�, apoi o s� m� 
poc�iesc.” 
   Alex �i-a deschis o firm�, afacerile mergeau bine, �i el se îmbog��ea tot mai mult. Dar nici acum 
n-a predat inima Domnului Isus. De multe ori a fost aten�ionat, dar el întotdeauna r�spundea: 
„Înc� nu! Acum sunt foarte ocupat cu afacerile �i trebuie s� mai îngrijesc �i de copii.” 
   Anii au trecut, copilul de atunci a devenit  aproape un om b�trân, dar înc� nu un copil �i 
mo�tenitor al lui Dumnezeu. Când cu toat� seriozitatea a fost îndemnat s� se gândeasc� la 
mântuirea sufletului s�u, a r�spuns: „Într-un an sau doi m� retrag cu totul din afaceri. Atunci am 
timp, s� m� preg�tesc pentru ve�nicie. Acum înc� nu  merge!” 
   A�a a tot amânat Alex întoarcerea sa la Dumnezeu, din copil�rie, la anii tinere�ii, pân� la adânci 
b�trâne�e. Ah, el a murit, cum a tr�it, f�r� Dumnezeu �i f�r� speran��. 
   Drag prieten tân�r, vrei s� faci �i tu a�a? Gânde�te-te: „Iat� c� acum este vremea potrivit�; iat� 
c� acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6, 2). „Ast�zi, dac� auzi�i glasul Lui, nu v� împietri�i 
inimile!” (Evrei 3, 7). 
   Ce serios vorbe�te Dumnezeu, când spune: 
   „Fiindc� Eu chem �i voi v� împotrivi�i, fiindc� Îmi întind mâna �i nimeni nu ia seama, fiindc� 
lep�da�i toate sfaturile Mele, de aceea �i eu, voi râde când ve�i fi în vreo nenorocire, Îmi voi bate 
joc de voi când v� va apuca groaza, ... Atunci M� vor chema, �i nu voi r�spunde; M� vor c�uta, �i 
nu M� vor g�si.” (Proverbe 1, 24-28). 
   Ce frumos este cuvântul Domnului Isus, care este valabil �i ast�zi: „cei ce M� caut� cu tot 
dinadinsul M� g�sesc.” (Proverbe 8, 17). 


