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Veniți și cumpărați fără plată 
Textul de bază: Isaia 55: 1 - 4 

 

Întroducere: 
 

• Dumnezeu prezintă oferta Lui în mijlocul ofertelor pământești 
• în mijlocul șarlatanilor pe piața de oferte 
• Felul de prezentare seamănă cu cel a satanei 
• El nu se simte prea bun pentru acest pas 
• Dumnezeu nu interzice celălalte oferte religioase pe piață 
• Dar Dumnezeu se distanțează vizibil de ele 
• ofertele mele au valoare vecinică ! 

Versetul 3 
„ . . . Eu voi încheia cu voi un legământ vecinic . . . „ 

 

Veniți și cumpărați fără bani 
 

Nu este așa, că fiecare visează de îndeplinirea dorințelor sale? 
Dar, orice satisfacție sau orice vis în viața aceasta își are prețul ei 

• Pentru unul e numai o mașină de spălat rufe sau un televizor în colori 
• Pentru altul e o mașină VW Golf sau Scoda Octavia cu motor TDI 
• Iar pentru altul o căsuță la marginea orașului, cu o mică grădină, două  

garage pentru mașină etc. 
 

Dar aceste visuri nu costă numai bani, ci și o parte din viață 
• Ele consumă energie, consumă timp, sudoare, și de multe ori sănătatea 
• Câte-odată plătește o generație întreagă îndeplinirea acestor vise 
 

Dar îndeplinirea lor nu liniștește dorul inimii nici îndeplinirea altori visuri 
nu au valoare liniștitoare 

• Dorința, de a avea o familie cu mai mulți copii, după 20 de ani ești singur 
și ei sunt maturi și plecați din familie 

• Sau căutarea liniștii inimii într-o altă religie asiatică: 
Ieremia 2: 13 
„Căci poporul meu a săvărșit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, 
izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate, care nu țin apă.“ 



 2 

a4ro05v1                                                                                                                       © „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk  

Dumnezeu te invită 
 

Dumnezeu face oferta Lui în mijlocul ofertelor pământești 
• Pentru-că te iubește 
• El cunoaște neputiința și sărăcia ta sufletească 
• El cunoaște dorul inimii fiecăruia în parte 
 

Dumnezeu te învită și spune: „Vino la Mine“ 
• Această ofertă se repetă de 3 ori în Biblia noastră: 

Versetul 1 
„Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani ! Veniți și 
cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără 
plată!“ 

 
• Isus în ziua cea mare a praznicului în Ierusalim: 

Ioan 7: 37 - 38 
„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut 
în picioare, și a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să 
bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum 
zice Scriptura.“ 
 

Ioan pe insula Patmos 
Apocalipsa 22: 17 
„Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!“ Și cine aude, să zică: „Vino!“ Și 
celuice îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!“ 

 
• Oferta „apa“ simbolizează în Biblie „viață, garanție de trai“ 
• Oferta „lapte“ simbolizează bunăstare 
• Oferta „vin“ simbolizează belșug 
• Dar nu înseamnă: dacă vi la Isus primești pe de gratis și TV și mașină și 

căsuță la marginea orașului 
 

Dumnezeu îți liniștește dorul inimii de-a fi fericit 
• El te mângăie, dacă te simți singur și neînțeles 
• El îți dă răspuns la toate întrebările, care-ți fură somnul 
• El îți liniștește cugetul, dacă te simți vinovat 
• El te întărește, atunci cînd nu mai vezi nici o speranță 
• El îți trimite un partener, care te însoțește o bucată de drum 
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Dumnezeu întărește pe cei dezamăgiți 
 

Oferta sună fantastic: totul e pe gratis 
• Și nici un copil a Lui Dumnezeu nu ar rezista  acestei oferte 
• Și totuș: eu, în viața mea, nu prea simt puterea Lui 
 

Mulți dintre noi, au predat viața lor în mîinile lui Isus 
• Au simțit binecuvântările Lui chiar și în viața de toate zilele 
• Le-au fost ascultate rugăciuniile, atunci cînd au fost în necaz 
• De nenumerate ori au avut motive, să-L laude pe Domnul 
• Și tutuși îi cuprinde câte-odată un gol de neputiință în credință 
 

Mulți dintre noi fac mari investiții în interese pământești: 
• Unii caută succes în servici și în stare socială 
• Alții caută satisfacția în artă sau în acceptul public 
• Altul caută o poziție în fruntea bisericii sau a societății religioase în care 

trăiește 
• Alții fac învestiții imense în avuturi pământești: mașină, sport, 

apartament, casă, etc. 
 

Dar Dumnezeu ne învită. El nu ne amenință. Nici nu ne condamnă. 
• El ne întreabă: „Dece vă trudiți?“ 
• Eu vă ofer o unică posibilitate, pe gratis ! 

Versetul 2 
„Dece cîntăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Dece vă dați 
cîștigul muncii pentru ceva care nu satură?  

 
Eu V-am chemat, iar voi trebuie să îndrăzniți ! 

 

Pentru cei care sunt sceptici: pe de gratis? 
 
Chiar și în rîndurile noastre există unii care nu sunt convinși: 

• În fiecare zi se cere ca să te rogi 
• În fiecare zi se cuvine să citești în Biblie 
• La fiecare Servici al Bisericii să fii prezent 
• Iar dacă Biserica are nevoie de colaboratori, tot la mine vine 
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• Și atunci susțineți voi, că totul e pe gratis ! 
 
Cine crede în felul acesta nu a priceput jertfa Tatălui nostru Ceresc 

Romani 5: 8 - 11 
„Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe cînd 
eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atît mai mult 
acum, cînd suntem socotiți neprihăniți, prin sîngele Lui, vom fi mântuiți 
prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, atunci eram vrăjmași, am fost 
înpăcați cu Dumnezeu prin moartea  Fiului Său, cu mult mai mult acum, 
cînd suntem înpăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai 
atît, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, 
prin care am căpătat înpăcarea.“ 

 
Ce a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru tine nu se poate cumpăra 

• Oare ne rugăm ca să-L liniștim pe Dumnezeu? 
• Citim noi în Scriptură ca să-I satisfacem dorința? 
• Luăm noi parte la serviciul bisericesc ca să îndeplinim cerințele societății 

din care facem parte? 
 

Totul ce facem pe acest pământ pentru Dumnezeu are valoare vecinică! 
Dumnezeu se amestecă în ofertele senzaționale ale lumii pământești: 

• El vrea ca să încheiăm cu El un legământ de valoare vecinică 
• Datoria noastră față de Dumnezeul cel Sfânt este achitată 
• Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu S-a jetfit pentru noi și pentru tine 
• Singura condiție este: 
 

Întoarce-te spre Dumnezeu și acceptă oferta! 
 
Apocalipsa 22: 17 
„Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!“ Și cine aude, să zică: „Vino!“ Și 
celuice îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!“ 
 
Ioan 17: 24 (Convorbire între Isus și Tatăl cersc) 
„Tatăl, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe 
care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slava, pe care Mi-ai dat-o Tu; 
fiindcă Tu M'ai iubit înainte de întemeierea lumii.“  
 

A M I N 


