Introducere:
•
•
•

Cunoşti vremea cercetării tale?
Luca 19:41-44

Contextul evenimentelor din ziua intrării lui Isus în Ierusalim
Isus plânge pentru Ierusalim (termenul folosit: klaio)
Isus plânge şi la moartea lui Lazăr (Ioan 11:35) dar termenul grec folosit este dakruo
(care vine de la substantivul "lacrimă") înseamnă "a lăcrima, a plânge cu lacrimi".
Spre deosebire de Maria şi de iudei care plâng zgomotos (klaio), plânsul lui Isus este
liniştit

Prov 22:3 Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt
pedepsiţi.

A. Isus a plâns pentru Ierusalim. Motive:
1.
•
•

Ignoranţa lor nesăbuită (v. 42)

Ei au avut profețiile Vechiului Testament, dar le-au interpretat în modul în care le-a convenit.
Întrebarea pentru noi este: "Suntem şi noi, cumva, la fel de ignoranţi?”; „Îl ştim cu adevărat
pe Dumnezeu?” „Ştim cum să ne închinăm Lui?” „Ştim ce aşteaptă El de la noi?” .....

2. Cucerirea viitoare a cetăţii (v. 43-44a)
În aproximativ 40 de ani, romanii vor distruge acea cetate. Pentru că urmau să risipească din
nou harul arătat prin Hristos: "Răstignește-L"

3.

•
•

•
•
•
•

•
•

Cercetarea Domnului a eşuat – nu au cunoscut vremea cercetării (v. 44b)

cercetare – episkopē (vizită, apariţie supranaturală, inspecţie, încercare, pedeapsă
divină)
Isus a venit și a inspectat "casa lui Israel"
Religia lor era doar forme, ritualuri și reguli. Ei nu s-au pocăit de păcatele lor ca
oamenii din Ninive, care, în acest fel, au trecut cu bine inspecția lui Dumnezeu.
4. Vremuri de cercetare în istoria biblică:
Potopul – 120 ani
Sodoma şi Gomora (Geneza 19)
Faraon (Exodul 7-11)
Popoarele cananite (Geneza 15:13-16) – este Dumnezeu rău? Nu!
o Rahav a scăpat pentru că a „prins” vremea cercetării (Iosua 2:9-12)
o Gabaoniţii au scăpat din aceleaşi motive (Ioasua 9:22-26)
Ninive (Ioan 3)
Pe când despre Ierusalim.... în trei rânduri Isus a spus: Luca 13:34-35, 19:41-44,
Matei 23: 37

B. Care ar fi atitudinea lui Isus faţă de noi?
Ca şi atenienii de odinioară (Faptele Ap 17: 22-23), noi românii suntem f religioşi.
Religie „cât cuprinde”, dar cunoaştere de Dumnezeu nu prea.
Citiţi despre tradiţiile de Florii şi despre superstiţiile de Florii, şi veţi vedea.

C. Astăzi este ziua cercetării tale!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Tu ştii cine este cel care te cercetează?

Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul - şi tot ce este între ele
Calea, Adevărul şi Viaţa
Lumina lumii
Pâinea şi Apa vieţii
Stânca veacurilor

2.

Ce îţi oferă El?

Viaţa
Iertarea
Odihna sufletului
Moştenirea viitoare
Etc

3.

Ce vrea EL de la tine?

Pocăinţă reală
Încrederea ta deplină în El
Inima ta deschisă şi predată Lui
Să mărturiseşti Domnia Lui peste tine şi unirea ta cu El, prin actul botezului

Concluzie:
După ziua cercetării vine ziua judecăţii
•
•
•
•

Cu toții vom fi obiectul inspecției lui Dumnezeu. Nimic întinat nu va intra în cer.
Faptele noastre bune nu vor fi de ajuns.
Vestea bună este că a urmat o Vinerea Mare, o Înviere, o Înălţare şi un Rusalii.....
Există astăzi şansa pe care au avut-o şi cei care s-au pocăit în ziua de Rusalii (Faptele Ap 2)

