
Esti iubit – umbland cu Isus in acest sezon

13. Și iată că, în aceeași zi, doi dintre ucenici mergeau într-un sat numit Emaus, aflat la o 
depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim, 14. și vorbeau despre tot ce se petrecuse. 15. 
Pe când vorbeau ei și discutau, Isus Însuși S-a apropiat și mergea împreună cu ei, 16. dar 
ochii lor erau împiedicați să-L recunoască. 17. El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care 
le schimbați între voi pe drum?” Și ei s-au oprit triști. 18. Drept răspuns, unul dintre ei, nu-
mit Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele 
acestea?” 
19. „Ce?”, i-a întrebat El. Și ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care a 
fost un profet puternic în faptă și cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. 
Luca 24:13-19

28. Când s-au apropiat de satul unde mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe. 
29. Dar ei au stăruit, zicând: „Rămâi cu noi, căci se înserează și ziua este pe sfârșite!” Și a 
intrat să rămână cu ei. 30. Pe când stătea la masă cu ei, a luat pâinea, a rostit binecuvântar-
ea și, după ce a frânt-o,
 le-a dat-o. 31. Atunci li s-au deschis ochii și L-au recunoscut, dar El S-a făcut nevăzut di-
naintea lor. 32. Ei au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum 
și ne deslușea Scripturile?” 33. S-au ridicat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. 
I-au găsit pe cei unsprezece și pe cei ce erau cu ei adunați 34. și zicând: „A înviat Domnul cu 
adevărat și i S-a arătat lui Simon!” 
Luca 24:28-34

1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. 
Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.
1 Ioan 3:1

1.  Esti iubit asa ca poti sa impartasesti dezamagirile tale cu El

17. El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum?” Și ei s-au 
oprit triști. 
Luca 24:17

21. Noi nădăjduiam că El este Cel care îl va izbăvi pe Israel; totuși, este a treia zi de când 
s-au petrecut toate acestea.
Luca 24:21

2. Esti iubit, asadar poti privi viata si moartea prin credinta
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15. Pe când vorbeau ei și discutau, Isus Însuși S-a apropiat și mergea împreună cu ei, 16. 
dar ochii lor erau împiedicați să-L recunoască.
Luca 24:15-16

25. Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuți și greoi la inimă când e vorba să credeți tot ce au 
spus profeții! Luca 24:25

3. Pentru ca esti iubit invita-L pe Isus la cina

29. Dar ei au stăruit, zicând: „Rămâi cu noi, căci se înserează și ziua este pe sfârșite!” Și a 
intrat să rămână cu ei.
Luca 24:29

28. Când s-au apropiat de satul unde mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe
Luca 24:28

4. Esti iubit asa ca ramai credincios chiar si cand viata ti-e amenintata

32. Ei au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne de-
slușea Scripturile?”
Luca 24:32

33. S-au ridicat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. I-au găsit pe cei unsprezece 
și pe cei ce erau cu ei adunați. 
Luca 24:33

Spune si tu rugaciunea aceasta:

Dumnezeu iubitor, iti multumesc ca eu sunt iubit de tine. Decid sa accept prin credinta 
adevarul ca tu ma iubesti atat incat ai trimis pe Fiul Tau sa moara pentru mine ca eu sa pot 
sa traiesc. Aleg acum. Ochii mei au fost deschisi la nevoia de Tine si decid ca din acest mo-
ment sa devin urmas al Tau. Iarta-ma, curata-ma, schimba-ma, innoieste-ma, i-a controlul. 
Viata mea e a Ta. Am sa merg unde Tu mergi. Unde ma conduci acolo voi merge. Iti multu-
mesc pentru siguranta ce o aduce prezenta Ta in viata mea. Iti daruiesc multumirea mea si 
inchinarea mea si m-am rugat aceasta rugaciune in Numele lui Isus. Amin.


