Ucenicii în drum
spre Emaus
În ziua în care Domnul Isus a înviat, doi dintre ucenicii Lui se duceau spre satul Emaus. Ei erau trişti
şi vorbeau despre evenimentele acelor zile, când Învăţătorul lor a murit. Isus S-a apropiat de ei şi
i-a însoţit în drumul lor, discutând cu ei despre toate acestea. Dar nu L-au recunoscut, decât atunci
când a stat cu ei la masă; El a luat pâinea şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o.
Atunci li s-au deschis ochii, dar Isus S-a făcut nevăzut.

Dar ei au stăruit de El şi au zis:
,,Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut.’’
Şi a intrat să rămână cu ei.
Luca 24:29

Lecţia 26
Ucenicii în drum spre Emaus
Text biblic: Luca 24:13-35
Verset cheie: Luca 24:29
Scopul lecţiei: Copiii vor afla despre faptul că Isus li S-a arătat celor doi ucenici pe drumul
spre Emaus. Când Domnul Isus nu este cu noi suntem trişti.
Domnul Isus vrea să rămână şi cu cei mici, El este chiar şi acum cu noi prin Duhul Său.
Atenţie!
Lecţia trebuie adaptată în funcţie de vârsta grupei. Reperele de mai sus pot fi mai mult sau
mai puţin dezvoltate, în funcţie de: vârstă, puterea de concentrare, nivelul intelectual al grupei
etc.
I. Lecţia
Înainte să se lucreze la pagina de colorat, învăţătorul le vorbeşte copiilor despre cei doi ucenici ce mergeau către satul Emaus.
În ziua în care a înviat Isus, doi dintre ucenicii Lui mergeau către satul Emaus ce se afla la o
depărtare de aproape 11 kilometri de Ierusalim. Şi, pe când discutau ei trişti despre moartea
Învăţătorului, Isus S-a apropiat de ei şi mergea alături de ei. Dar ochii lor erau împiedicaţi
să-L cunoască. Isus S-a făcut că nu ştie ce s-a întâmplat, punându-le tot felul de întrebări.
Tare s-au mai mirat ucenicii de întrebările Lui şi încercau să-I explice evenimentele triste din
Ierusalim: cum preoţii cei mai de seamă L-au osândit la moarte şi L-au răstignit pe Învăţătorul
lor drag. Ucenicii I-au împărtăşit Străinului despre nădejdea lor neîmplinită şi cum trupul
Învăţătorului lor dispăruse din mormânt. Ei nu ştiau că El era chiar Învăţătorul lor. Atunci Isus
a încercat să le explice Scripturile: cum trebuiau să se împlinească ceea ce au spus proorocii,
anume că Cristosul trebuia să sufere şi să intre în slava Sa. Apoi le-a tâlcuit Scripturile, de la
Moise şi de la toţi proorocii, ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul Emaus, Isus
S-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au insistat să rămână cu ei. Atunci Isus a
intrat să rămână cu ei. Şi, pe când stăteau la masă, a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii şi L-au recunoscut. Dar Isus S-a făcut
nevăzut. De bucurie, ucenicii s-au reîntors în Ierusalim să povestească celor unsprezece
ucenici tot ce li se întâmplase. Dar, chiar în momentul acela, Isus a apărut în mijlocul lor,
spunându-le: ,,Pace vouă!’’
II. Activităţi
1. Versetul Biblic
a. Învăţătorul citeşte cu voce tare versetul biblic:
Dar ei au stăruit de El şi au zis: ,,Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut.’’
Şi a intrat să rămână cu ei. Luca 24:29
b. Învăţătorul explică versetul:
Ucenicii L-au rugat pe Isus să rămână cu ei, şi Isus a rămas. Dacă-I ceri şi tu să rămână cu
tine, Isus îţi va împlini şi ţie dorinţa.
c. Învăţătorul îi ajută pe copii să memoreze versetul biblic.
2. Întrebări recapitulative pentru fixarea cunoştinţelor:
• Cum erau ucenicii pe drumul către Emaus, fericiţi sau trişti?

• De ce erau ucenicii trişti?
• Despre ce le-a vorbit Isus?
• Au înţeles ei tot ce le spunea Isus?
• Când L-au recunoscut că este Isus?
• Au crezut ei în învierea Domnului Isus?
III. Concluzie:
Adesea şi tu poţi fi foarte trist. Poate eşti atât de trist încât nu-ţi dai seama că Domnul Isus
este chiar lângă tine. El vrea să-ţi vorbească şi ţie prin Cuvântul Său. El vrea să-ţi descopere voia Sa. Dacă vei citi din Biblie, atunci când eşti trist, te vei lumina şi tu la faţă, aşa
cum s-au luminat ucenicii când au recunoscut că Străinul de pe drum era chiar Domnul lor.
Isus te poate umple de bucurie.

