Ce cauti?
-

-

Intreaga lume este intr-o continua cautare!
Cu totii cautam ceva…
Clasamentul celor mai populare 10 cautari pe Google Romania în 2013 in aceasta ordine:

Rezultate bac 2013; Paul Walker; Black Friday 2013; Suleyman Magnificul; Loto 6/49; Eurovision
2013; Filme 2013; Tranquila; Titularizare 2013; Horoscop 2013.

Ce cauti tu cu adevarat in aceasta viata?

Haideti sa vedem in aceasta zi, cine si ce cauta?
1. Oamenii sunt in cautare
-

Unii isi cauta singuri pieirea – Prov. 17:19
Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul, şi cine-şi zideşte poarta prea înaltă, îşi caută pieirea.
Unii cauta minuni – 1 Cor.1:22
Iudeii, într-adevăr, cer minuni
Unii cauta intelepciune - 1 Cor.1:22

Grecii caută înţelepciune

-

Unii cauta bogatii – Mt.6:31-32
Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”
Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
Unii cauta sa se arati neprihaniti inaintea oamenilor – Luca 16:15
Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte
inimile; pentru că ce este înălţat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
Unii cauta sa rataceasca pe altii – 1 Ioan 2:26
V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească.
Unii cauta slava lor insisi – Ioan 7:18
Cine vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este
adevărat, şi în El nu este strâmbătate.
Unii cauta razbunarea – Rom.12:19
Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris:
„Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
Unii cauta dragostea – Prov. 17:9
Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe
prieteni.
Unii cauta pe Domnul – Ps.27:8
Inima îmi zice din partea Ta: „Caută faţa Mea!” Şi faţa Ta, Doamne, o caut!
Unii cauta viata si implinirea in aceasta lume – Marcu 8:36
Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? (Marcu 8:36)

2. Diavolul este in cautare
-

Cauta pe cine sa inghita – 1 Petru 5:8
Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută
pe cine să înghită.
Cauta sa te distruga – Ioan 10:10
Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească.

3. Dumnezeu este in cautare
-

Caut un om prin care sa lucreze – Ezc. 22:30
Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca
să n-o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!
Cauta oameni pe care sa-i mantuisca – Luca 19:10
Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

Ce cauti tu?
Care este scopul eforturilor tale?
Ce iti doresti tu din toata inima ta?
Iata ce vrea Dumnezeu ca tu sa cauti:
1. Cauta-l pe Dumnezeu – Isaia 55:6
Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.
2. Cauta imparatia lui – Mat. 6:33
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra.
3. Cauta sa fi un om al lui Dumnezeu – 1 Tim 6:11
Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa,
dragostea, răbdarea, blândeţea.
4. Cauta darurile duhovnicesti – 1 Cor.14:12
Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea
zidirii sufleteşti a Bisericii.
5. Cauta sa mantuiesti pe altii – Iuda 1:22,23
Mustraţi pe cei ce se despart de voi; căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi
fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.
Concluzie
- Ai grija ce cauti, fiindca cine cauta gaseste!
- Dumnezeu te iubeste si te cauta pentru a-ti da mantuire!
- Diavolul te cauta si el si vrea sa ”te inghita”, sa-ti distruga viata ta!
Amos 5:4-6a – Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă, şi veţi trăi! Nu

căutaţi Betelul, nu vă duceţi la Ghilgal şi nu treceţi la Beer-Şeba. Căci Ghilgalul va fi dus în robie,
şi Betelul va fi nimicit. Căutaţi pe Domnul, şi veţi trăi!
Psalmul 34:4 – Eu am cautat pe Domnul si mi-a raspuns: m-a izbavit di toate temerile mele
Ce vei cauta tu in 2015?
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