
  Matei 25:31-46, Betel, 24 Iulie 2016, Trăirea ca la Carte ! 
 Isaia 6:8’’Iată-mă trimite-Mă’’. Dumnezeu înterupe veşnicia pentru că omul, 
creatura Lui atât de dragă căzuse în păcat. 
Un om credincios mânca odată la un restaurant frumos, iar pe fereastră îl privea un  
copil murdar şi probabil flămând. Omului nostru i s-a pus un nod în gât. Vâzând 
aceasta, chelnerul a mers şi trâgând perdeaua groasă îi zise:’’acum poţi să mânânci 
în pace’’. 
 Omul trage perdeaua conştiinţei sale – gata a rezolvat problema, se face că nu o 
vede şi atunci, problema nu mai există. 
Un şef de trib credincios, mergând şi vizitând civilizaţia a exclamat:’’Doamne, 
fereşte-ne de casele de piatră’’. De ce zici asta a fost întrebat? Pentru că la noi, 
suntem ca o familie mare, ne iubim, ne ajutăm, vorbim între noi, dar voi se pare că 
aveţi inimile, la fel cum aveţi casele, de piatră. 
Ioan 2:6’’efectul transformării prin Cuvânt a unor vase de piatră – să faceţi orice 
vă va zice’’. Orice?! 
 
  I.Cum sunt cei ce trag perdeaua : 
1.Oameni comozi. Luca 11:7. Îmi place comoditatea mea, chiar dacă sunt conştient 
că asta mă poate costa veşnicia mea cu Domnul, dar chiar şi aşa, lasă-mă în pace. 
R: cercetează-te. Poate că de multe ori comoditatea ta te-a făcut să cântăreşti – să 
dau sau să nu dau, să spun sau să nu spun, să ajut sau să nu ajut..oare se 
merită...dar mie ce-mi iese din asta?! 
Matei 22:5’’dar ei fără să le pese, au plecat’’. S-au scuzat, au fost nişte oameni 
manieraţi. Scuze pentru a-şi justifica comoditatea. 
  
 Cei ce sunt obişnuiţi să se scuze aici, se vor scuza şi dincolo ! 
 
Matei 25:44’’Doamne când te-am văzut?’’ Scuze!! Care sunt scuzele tale? 
Nu cumva comoditatea mea mă va trimite-n iad într-o zi? 
 
2. Oameni indiferenţi. Geneza 4:9’’Unde este fratele tău?’’ Păi câţi fraţi ai Cain de 
nu ştii? Câţi fraţi, surori, copii, nepoţi avem în familia bisericii noastre? Nu cumva 
tu ştii foarte bine starea, dar ceva te macină? 
1 Ioan 3:17’’Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, 
şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? 
 Matei 5:44’’iubiţi pe vrăjmaşii voştrii’’! 
 
3. Oameni egoişti. Luca 18:18. Problema acestui om nu era bogăţia, căci şi Avraam 
era bogat, dar i-a păsat de Lot, nepotul lui, ci problema lui era că nu-i păsa de cel 



de lângă el. Luca 16:19. Problema acestui om bogat era că nu-i păsa de Lazăr, 
bolnavul. 
Egoistul=omul care stă cu braţele deschise, nu ca să-i îmbrăţişeze pe fraţi, ci ca să 
adune cât mai mult, după care se închide şi nu împarte cu nimeni. 
  
 Fiecare predică auzită mă apropie mai mult de rai sau de iad! 
 
 II. Cum sunt cei cărora le pasă ? 
A.Disponibili. Matei 25:40’’ori de câte ori’’. Nu când au putut, nu când au vrut ei, 
ci ei erau disponibili 24/7. Când a aplelat cineva la mine, am fost eu disponibil, am 
fost milostivi? Luca 10:36,37. Tu cine eşti în această descriere: preotul, levitul? 
 Ce rău este când ai un necaz şi nimeni nu te întreabă, nimeni nu se opreşte lângă 
tine..! Disponibilitatea costă. 
 
  Fă-ţi timp!  
În trecerea grăbită prin lume către veci, 
Fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci! 
Fă-ți timp să vezi durerea și lacrima arzând, 
Fă-ți timp să poți, cu mila, să le alini, trecând. 
 
Fă-ți timp pentru-adevăruri și adânciri în vis, 
Fă-ți timp pentru cântare cu sufletul deschis, 
Fă-ți timp să vezi pădurea, s-asculți lâng-un izvor, 
Fă-ți timp s-auzi ce spune o floare, un cocor. 
 
Fă-ți timp s-aștepți din urmă când mergi cu slăbănogi, 
Fă-ți timp pe-un munte, seara, stând singur să te rogi, 
Fă-ți timp să stai cu mama și tatăl tău bătrâni, 
Fă-ți timp de-o vorbă bună și-o coajă pentru câini. 
 
Fă-ți timp să stai aproape de cei iubiți, voios, 
Fă-ți timp să fii și-al casei în slujba lui Cristos, 
Fă-ți timp să guști frumsețea din tot ce e curat, 
Fă-ți timp, căci ești de taine și lumi înconjurat. 
 
Fă-ți timp de rugăciune,de post și meditări, 
Fă-ți timp de cercetarea de frați și de-adunări, 
Fă-ți timp și-adună-ți zilnic din toate câte-un pic, 
Fă-ți timp, căci viața trece și când nu faci nimic. 
 



Fă-ți timp lângă Cuvântul lui Dumnezeu să stai, 
Fă-ți timp, căci toate-acestea au pentru tine-un grai, 
Fă-ți timp s-asculți la toate, din toate să înveți, 
Fă-ți timp să dai vieții și morții tale preț. 
 
Fă-ți timp acum, că-n urmă zadarnic ai să plângi; 
Comoara risipită a vieții n-o mai strângi. 
 
Apocalipsa 2:4’’ţi-ai părăsit dragostea dintâi’’. Părăseşti ceva când găseşti ceva şi 
mai bun, nu? Ce ai găsit mai bun decât dragostea dintâi pentru Domnul şi pentru 
fraţi? O iubire de tine, egosită...? 
 
B.Nu au interes personal. Ajută fără să aştepte ceva în schimb. Iubirea adevărată 
nu face contabilitate (femeia cu vasul de alabastru) vs. Iuda Isacrioteanul. 
Nu aleg cui să facă bine, nu selectează – unor foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei.  
 Nu dau în Numele Domnului, dar mă aştept la ceva în schimb! 
 
C.Sunt sfinţi, neprihăniţi. Matei 25:37’’atunci cei neprihăniţi’’. Aici cumva se 
dezleagă misterul egoismului, al interesului personal, aceşti oameni au păcat în 
viaţa lor.  
Isaia 59:1,2’’păcatele împiedică’’ relaţia mea cu Domnul Dumnezeu, dar şi a mea 
cu semenul meu. 
1 Ioan 4:20’’Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, 
este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să 
iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?’’ 
 Când intervine păcatul în viaţa ta, nu mai simţi, nu mai curge dragostea – 
rugăciunea este rece – nu mai există comunicare. Duhul Domnului nu îl mai mişcă. 
 
   Păcatul taie pasiunea ! 
 
Atunci omul îşi confecţionează garduri înalte, lacăte noi, moderne, perdele în 
spatele cărora să se ascundă. 
Dima din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Dima tu nu vrei să fii la 
dreapta ca ucenicii aceia doi? Aaaa, nu le am eu pe-astea?  
Dar, Dima,tu pe care le ai? Dima are o credinţă moartă. 
 
Maica Tereza a lăsat totul pentru a se dedica leproşilor din India. Într-o zi a fost 
vizitată de un grup de politicieni.Când au văzut ei mizeria, infecţia de acolo, s-au 
cutremurat şi au zis:’’nici pentru 1 milion de dolari nu am face aşa ceva’’.  
-Nici eu le-a răspuns ea, dar pentru Hristos, se merită! 



 
Cel ce trage jaluzelele i se va închide şi lui uşa. Tu nu ai avut milă, dar te aştepţi la 
milă?  
Ce vei auzi în ziua aceea: Vino la Mine, sau du-te blestematule în focul cel veşnic? 
 
1. Drag prieten care cânţi vesel in credinţă, 
Fii prieten cu Isus si la suferinta! 
/: Daca-n ceasul de temut vrei sa fii la dreapta, 
Cand Isus da iar tribut, mangaie-L cu fapta. :/ 
 
2. Da-I acum din painea ta foamea sa-Si destrame, 
Caci in cer, in veci de veci, nu-I va mai fi foame! 
/: Da-I acum sa bea din vas cand e ars ca vrejul, 
Caci, in veci de veci, in cer nu mai ai prilejul. :/ 
 
3. Da-I acuma haina ta cat ii rupt vesmantul, 
Caci in cer nu-I va fi frig, nu-L va bate vantul! 
/: Da-I acum cand e bolnav, grija-nduiosata, 
Caci bolnav nu va mai fi Domnul niciodata! :/ 
 
4. Ia-L in casa ta acum sa-L aline somnul, 
Azi e un sarac in drum, maine va fi Domnul! 
/: Azi Isus e-n mii de frati, azi iti vrea El fapta; 
Maine toti vom fi chemati; tu vei fi la dreapta? :/ 
 
5. Si un glas peste genuni va striga spre stele: 
“Il cunosc…si din ani buni si din zile grele!” 
/: Iata, anii trec, s-au dus. Zilele-s ca spuma, 
Fii prieten cu Isus, nu uita: acuma! :/ 


