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Când Dumnezeu face cunoscută cuiva mântuirea, nu spune 'Aşteaptă până fac Eu            

ceva.' El spune 'Primeşte-o, este un dar fără plată.' Ştii ce ar trebui să înţelegi prin 'dar fără                 

plată'? Sincer! Dacă iau deoparte un copil de trei sau patru ani, un copil mic din biserică şi îi                  

spun 'Este un dar fără plată.' Copilul poate spune: 'Adică dacă mă duc şi îl iau, este al meu.'                  

Dar tu spui 'Nu poate fi aşa de uşor.'

Fraţilor, este atât de simplu, şi totuşi, pentru oamenii care sunt preocupaţi să se              

mântuiască singuri este imposibil! E imposibil oamenilor care vor să ofere lui Dumnezeu ceva             

făcut de ei. Când un om spune: 'Nu voi fi mântuit aşa uşor. Dacă mi-ai spune să umblu în                  

genunchi până vor sângera, aş putea face asta; dar fără plată...' Dar poate vei spune 'Asta e                

ridicol, sună absurd.' Din păcate majoritatea preferă să încerce să îşi câştige singuri mântuirea             

şi ajung în iad. Oamenii sunt foarte mândri şi înclinaţi spre a oferi ceva lui Dumnezeu. Ceva                

ce pot ei să facă. Mulţi ar pieri mai degrabă, decât să spună simplu: "N-am nimic să-I ofer lui                  

Dumnezeu." A veni şi a lua un dar gratuit înseamnă că nu ai nimic de oferit. Primeşte darul                 

gratuit, altfel eşti fără speranţă.

"OH! E cea mai bună veste din lume! Pentru persoana care realizează: "Am încercat              

şi fiecare strădanie a eşuat. Doamne, dacă nu mă salvezi, nu pot fi mântuit." Persoanei care               

ajunge în acest punct şi realizează: "Trebuie să obţin mântuirea, dar nu prin ceea ce pot face"                

Dumnezeu îi spune "Primeşte-o fără plată. Fiul Meu, prin ascultarea Lui" (Vom vorbi despre             

asta data viitoare) "Fiul Meu, prin ascultarea Lui a obţinut neprihănirea pe care tu nu o ai.                

Pentru Mine, care îţi pot da mântuirea, este suficient, voi pune în contul tău neprihănirea Lui.               

Mi-am trimis Fiul la cruce, să sufere în locul tău pentru păcatele tale. El a făcut tot ce era                  

necesar ca tu să fii acceptat în paradisul veşnic. Uite, vino şi acceptă mântuirea. Este un dar                

fără plată." Domnul să vă dea urechi să auziţi: ESTE GRATUIT! Poate spui: "Trebuie să              

aştept până Dumnezeu..." Este un dar fără plată, primeşte-l. Acesta este cuvântul din versetul             

17. Primeşte! Trebuie să primeşti darul. "Tuturor celor ce L-au primit." Acesta e mesajul din              

Ioan, capitolul 1, "tuturor celor ce L-au primit." El le dă întreaga onoare de a deveni copiii                
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Celui Preaînalt, "tuturor celor ce L-au primit", deci primeşte mântuirea! E fără plată.

Poate spui "Este aşa de uşor, pot primi mântuirea acum, şi o voi avea, împreună cu                

tot ce mi-ai spus acum?" Dacă vrei să fii mântuit de păcatele tale, sigur! Primeşte mântuirea!               

O primeşti, nu din mâna mea, ci din a Lui. Poate spui: "Bine, pe tine te văd, dar pe El nu Îl                     

pot vedea." El spune: "cheamă Numele Domnului". Nu vei fi dat de ruşine, El nu respinge pe                

nimeni. El spune: "oricine vine la Mine", El nu respinge pe nimeni, El nu alungă pe nimeni.                

Poate spui: "Cum pot veni la El?" El este chiar aici, în mijlocul nostru. El e Dumnezeu                

Atotputernic, nemărginit. El este aproape de fiecare din noi. Dacă Îl chemi, te aude. O poţi               

face în lăuntrul tău. Te poţi ruga Lui fără a scoate sunete perceptibile, El aude, cunoaşte               

gândurile noastre. Mulţi au strigat către El în lăuntrul lor; El a auzit, a venit şi i-a salvat                 

imediat. Cheamă-L. Mântuirea este fără plată şi poate fi primită de oricine este însetat. Dacă              

eşti însetat, mergi la El şi bea. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să auzim.


