
Matei 6 :33       Tu pe cine vei alege ? 

Există mai multe categorii de alegători : cei ce se informează pentru că le pasă, sau cei cărora 

nu le pasă şi nu se informează, ba mai mult critică,bârfesc, şi nu se duc la vot sau dacă se duc 

pun ştampila peste tot,anulând astfel votul. 

Matei 6:33. O frază care are 2 propoziţii : 

a) Cautati mai intai Imp.Lui Dumnezeu si neprihanirea Lui – reprezinta partea mea 

b) Si toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra– reprezintă partea Lui 

Dumnezeu 

2 Cor.6:1 and 1Cor.3:9a spune:ca unii care lucram impreuna cu Dumnezeu..’’,caci noi suntem 

impreuna lucratori cu Dumnezeu’’. 

I.Partea mea. 

A.Calitate în căutare.’’ Ceea ce caută omul ,aceea va găsi’’- spune un vechi proverb 

românesc. Matei 6.21 – ‚pentru ca acolo unde este comoara voastra,acolo este si inima 

voastra’’. Aici inima arată centrul căutării de zi cu zi,arată pe ce punem accentul.Poate veţi 

argumenta spunând că Biblia lasă omului 6 zile să lucreze şi una să se închine.Aşa este,dar în 

toate cele 7 zile, pe când muncim, noi trebuie să lucrăm pentru slava Lui, să facem totul ca 

pentru Domnul. Colossians 3:17.Nu suntem chemati sa fim crestini *de o zi*,ci de toate 

zilele.Amin? Isaia 55:6 – 11 

Toată lumea vrea lucruri de calitate. Nimănui nu-i place să platească pentru o lucrare care nu 

este de calitate,pentru o pereche de pantofi care se vor rupe repede, pentru o maşina care 

nici nu ai ajuns cu ea acasă de la dealer că au şi început problemele.Ţie îţi plac lucrurile de 

calitate ? 

’’Căutaţi’’= tu cauţi ? În tot capitolul 6 avem un contrast ‚’’dar’’,care ne arată că omenirea 

caută altceva.Ce caută oamenii ? Ce căutăm noi? Psalm 34:4,5.Isaia 55:6 

Ce caută oamenii lumii : 

6:1-5 – ipocrizie – slava de la oameni, v.6 dar tu...Luca 16.15 

6:7-15 – rugăciune fără iertarea aproapelui nostru,v.8  dar voi sa nu... 

6:16-18 – ipocrizie în post,v.17. 

6:19-23 – comori pe pamant, îngrijorări cu privire la mâncare,băutură, îmbrăcăminte (v.31) 

B.Urgenţă în căutare.Am predicat într-o biserică despre acest subiect,şi am întrebat ce caută 

fraţii.Cineva repede mi-a răspuns că Îl caută pe Domnul.Dar l-am întrebat:’’cauţi pe Domnul 

mai întâi ?’’ Mai întâi arată presiunea care se face asupra noastră de către soţi, soţii, copii, 

părinţi, bunici, bossul la lucru, biserica, clienţii de la car service,etc...toţi vor mai întâi.De 



acord?! Este o luptă acerbă pentru supremaţie.Toţi vrem să fim pe locul nr.1.Doamne 

spunea cineva, vreau să fii violonistul nr.1 în viaţa mea,dar să fie eu dirijorul.Dragul meu 

dacă vrei calitate în căutare,să ştii, calitatea căutării depinde de urgenţa căutării.Degeaba 

cauţi să facă voia Domnului dacă nu e mai întâi,degeaba.Psalm 127:1,2.Luca 9:59-62 

Căutarea o face cel ce nu-l cunoşte pe Domnul ca Mântuitor,dar şi cel ce-l are pe Domnul în 

inimă.Dacă eşti azi aici,şi nu eşti sigur de mântuirea ta,îţi spun şi eu ca îngerii cand s-au dus 

în Sodoma.Gen 19.12,16.*ieşi iute de aici* 

Ce să căutăm noi cei mântuiţi ? 

 Ezechiel 34:4, 2 Cor.8.7 , Efeseni  4.3 , 1 Tes.4:11 , 1 Tes. 5.15 , 2 Petru 1:10 , Juda 1,23. 

a) Viitorul căutării – destinaţia căutătorului are o finalitate: Împ.Lui Dumnezeu.Evrei 

11.13-16 

b) Prezentul căutării – neprihănirea Lui, echipamentul căutătorului.Romani 1:17 

Împărăţia fără neprihănire nu se poate.Cele două sunt inseparabile. 

 

II.Partea Lui Dumnezeu 

Toate acestea de mai sus vi se vor dărui pe deasupra.Ele vor fi adăugate,adică nu sunt 

prioritatea nr.1.Bogăţia nu este un semn de binecuvântare, ci un test de administrare.El 

ne dă ceea ce avem nevoie.De la El le primim, şi trebuie să fim buni administratori ai 

harului felurit al Lui Dumnezeu.1 Petru 4.10 

Partea Tatălui este să ne răsplătească, să ne ierte, să ne poarte de grijă,să ne dea 

Împărăţia. 

Partea Fiului a fost  să moară pentru noi, şi astăzi să mijlocească pentru noi. 

Partea Duhului este să dovedească lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihanirea şi 

judecata. 

Mă întreb dacă nu cumva există oameni care vor să facă partea Lui Dumnezeu, sperând 

ca Domnul să facă partea lor.Niciodată! 

Concluzia : 

Exemplu rău : Luca 16.19-31: Exemplu bun 

Bogatul: imaginea lumii nepăsătoare,fără Dumnezeu. 

-intensitatea căutării – în fiecare zi căuta o viaţă plină ! Luca 12:13-21.                               

Luca 16.25 ’’ţi-ai luat’’- Matei 6.33 ‚’’vi se vor adăuga’’.Observaţi diferenţa ? 



-finalitatea vieţii –chinuri,singurătate, no name, dorinţă după cer prea târziu, grijă de 

fraţi prea târziu, şi-a ridicat ochii prea târziu.Ce ochi buni are însă: vede bine.Ce glas 

frumos are : a strigat de a fost auzit din cer.Dacă era fiul tatălui cum de era in foc???? 

Lazăr : 

-imaginea păcătosului,a unei lumi suferinde, dar care îl are pe Christos. 

Cât contrast este între cei doi ! 

-suferea, ducea lipsă.Lazăr ştia că Domnul îi poartă de grijă,dar mai ştia că Împ.cerurilor 

este mai importantă decât acest pământ,chiar decât mâncarea şi băutura.De ce suferea 

Lazăr? Pentru că bogatului nu-i păsa de el. Dacă bogatul ar fi fost creştin, altfel ar fi stat 

lucrurile cu saracul Lazăr.Depinde pe cine ai lângă tine.Dacă ai lângă tine un astfel de om 

şi eşti în suferinţă (zăcea) duci lipsă,nu te saturi, fărimiturile cădeau ( nu i le da nimeni), o 

duci greu pe acest pământ. 

Ilustraţie : 

A fost odata un om care avea 4 soţii.La moartea acestuia ele au fost întrebate dacă îl vor 

urma şi în veşnicie? 

Prima soţie (trupul) i-a spus ca ea după moartea lui se va căsători cu un altul,îmi pare 

rău,zise ea. 

A 2-a soţie (prietenii) au spus cam la fel,zicând că îl vor plânge căteva zile,dar asta 

este,morţii cu morţii, vii cu vii.Ne pare rău au spus ei. 

A 3-a soţie (averea) a avut o atitudine rece spunând că ea se va duce la altul,caci banul la 

ban trage.Şi ei îi paru rău. 

Ultima soţie arăta tare rău.Foarte slabă, cu ochii negrii de atâta plâns, şi suferinţa, era 

atât de slăbită încât abia se mai ţinea pe picioare.Era numită sufletul.Ea abia îngăima: 

toată viaţa nu te-ai uitat la mine ci doar la celelalte.Eu acum te voi urma,dar la ce bun 

dacă vom merge amândoi în chinuri. 

Tu pe cine vei alege ? Îţi pasă ? 

 

Amen ! 


