STUDIUM STARÉHO ZÁKONA
MALÍ PROROCI
Poselství pro včerejšek a dnešek. Kurz vám pomůže porozumět
proroctvím těchto starodávných proroků a najít v poselstvích
těchto proroků praktické použití pro váš vlastní život.

MESIÁŠKÉ ŽALMY
V tomto studijním materiálu se podíváte na čtrnáct žalmů, které
jednoznačně vypovídají o „věcech, které se týkají Ježíše Krista“.
Budete se jím zaobírat a určitě vám to přinese požehnání.

Brožury k jednotlivým kurzům mohou studovat jednotlivci, kteří pak
zašlou vyplněné testy středisku EMAUS, nebo skupiny zájemců, kteří test
odevzdají k vyhodnocení vedoucímu své skupiny a vedoucí předá seznamy
studujících s výsledkem vyhodnocení testů středisku. Každý student tohoto
korespondenčního kurzu obdrží spolu s vyhodnocením správných odpovědí
také “Osvědčení“. Po absolvování deseti kurzů obdrží student „Diplom“
s pěkným knižním dárkem.
Středisko EMAUS zasílá brožury a testy zájemcům zdarma. Jelikož jde o
neziskovou organizaci, s brožurkou současně zasílá složenku s prosbou o
peněžní příspěvek na úhradu nákladů spojených s vytištěním studijních
materiálů, jejich rozesíláním a korespondencí.
Doposud se kurzů zúčastnilo více než tisíc zájemců.

IZAIÁŠ
Izaiáš je považován za největšího z proroků Starého zákona.
Uprostřed jeho slov odsouzení a útěchy židovskému národu a
městu Jeruzalém, je zde mnoho věcí "týkajících se Jeho", Pána
Ježíše Krista, trpícího služebníka, mesiášského krále.

EZDRÁŠ A NEHEMJÁŠ

PŘEHLED STARÉHO ZÁKONA
ZLATÉ KLÍČE
JEDEN BŮH, JEDNA CESTA

EMAUS
Je středisko biblického studia formou korespondenčních kurzů pro lidi, kteří
mají zájem seznámit se s Biblí jako Božím slovem. Kurzy jsou pomůckou pro
poznání obsahu a poselství Písem svatých. Tvoří otevřený systém biblického
vzdělávání, rozšířený a po desetiletí osvědčený ve více než sedmdesáti
jazycích po celém světě.
Základem této formy studia je především Bible, Boží slovo. Brožury rozvádějí
předmět, který se probírá, s odkazem na biblické verše. Studující po přečtení
těchto biblických veršů je pak schopen písemně odpovědět na testy, které
obsahují několik otázek ke každé lekci. Podmínkou studia není nějaké vyšší
vzdělání, ani věk, pouze zájem o prohloubení svého poznání Písma svatého.
Korespondenční kurzy jsou členěny dle obsahu do skupin. V současné době
jsou k dispozici tyto brožury.

ŘEKNI MI JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH
Ježíšův příběh je ten nejlepší příběh, jaký byl kdy vyprávěn, a
tyto lekce vám pomohou si lépe uvědomit, kdo Ježíš je a proč
přišel.

ŽENY STARÉHO ZÁKONA

PŘIPRAVUJEME

Biblické korespondenční kurzy

ÚVOD DO STUDIA - základní úroveň

Starý zákon zaznamenává vznik a rozmach židovského národa a
jeho jedinečný vztah s Bohem. Knihy Ezdráše a Nehemjáše jsou
dokonalým příkladem toho, jak se Židé a jejich Bůh projevuje v
historických událostech.

Ženy z časů Starého zákona chceme studovat společně a
porozumět významu jejich životů ve zjevujících se záměrech
Hospodina. Bible důrazně promlouvá skrze jejich charaktery.

EMAUS

Budete mezi nimi i Vy?

EMAUS – biblické korespondenční kurzy
E. Krásnohorské 12
736 01 Havířov – Podlesí
tel.: 739 631 057, 724 476 424

ZROZENÍ K VÍTĚZTVÍ
Kurz evangelia napsaný především pro ty, kteří hledají cestu
záchrany. Studujícím má ukázat na nutnost spasení skrze Pána
Ježíše Krista.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MUŽ, KTERÝ KDY ŽIL
Nejvýznamnější muž, který kdy žil, je Ježíš Kristus. Tento kurz
provádí studenta napříč Písmem, aby objevil, kým Pán Ježíš ve
skutečnosti je, co udělal a jak se s ním osobně setkat.

LIDÉ, KTEŘÍ SE SETKALI S MISTREM

email: kurzy@emaus.cz
Bankovní spojení: KB Havířov
č.ú: 27-2866910207/0100

Tato studie pojednává o šesti obyčejných mužích, kteří byli v
kontaktu s Pánem Ježíšem v průběhu událostí spojených s Jeho
smrtí a ukazuje jejich reakce, když se s Mistrem setkali.

KŘESŤANSKÝ ŽIVOT

www.emaus.cz

V této jednoduché úvodní studii jsou zahrnuty praktické lekce o
důsledcích znovuzrození, křtu, členství v církvi, vedení či modlitbě
a chválách. Velmi populární pokračování kurzu Co učí Bible.

PRŮVODCE KŘESŤANA K DUCHOVNÍMU
RŮSTU
Tento kurz obsahuje rozumné a praktické rady pro mladého
věřícího. Zahrnuje témata jako uctívání, učení se Písma zpaměti,
tichý čas a ovoce Ducha. Dotýká se také například těchto otázek:
Padl jsem, co teď?; Víra a její projevy; Kristův charakter; Já, moje
peníze a Bůh; Muž, žena a Bůh…

VYŠŠÍ CESTOU
Když věřící vstoupí do nového života v Kristu, který začíná u kříže,
musí se vydat na vyšší cestu. Tento kurz vytyčuje některé z
milníků na vyšší cestě ke slávě. Zabývá se například jistotou
spasení, poddáváním se Duchu svatému, poznáváním Boží vůle,
budováním svého domova, studiem Bible...

ŽIVOT S BOHEM
BOŽÍ PLÁN PRO MANŽELSTVÍ
V tomto kurzu se naučíte nejen základní biblické zásady
vzhledem k manželství a rodině, ale naučíte se je také aplikovat
na vlastní život a rodinu.

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM
Tento Pavlův list je velice důležitý pro vzájemné společenství
věřících ve sboru. Výklad verše za veršem s podtitulem „Církev a
její výsada“ pojednává o praktických pokynech pro místní církev a
jednotlivé věřící.

LIST GALATSKÝM
ŽENY, KTERÉ SE SETKALY S KRISTEM
Zbožná studie poskytující mnoho krásných myšlenek o životech
Marie, matky Ježíše; Marie z Betanie; a Marie Magdalény.

CO UČÍ BIBLE?

TICHÁ HODINKA

Tento populární kurz jednoduše a jasně představuje evangelium,
aby pomohl studentům k víře v Pána Ježíše. Je napsán obzvláště
pro ty, kteří nemají o Bibli žádné povědomí.

Ukazuje na význam obecenství s Bohem a nabádá ke stále
těsnějšímu modlitebnímu sbližování se s milujícím nebeským
Otcem. Může se stát vodítkem pro mnohé křesťany a pro
všechny hledající duše.

ZÁKLADY BIBLICKÉHO UČENÍ

OSOBNÍ EVANGELIZACE

V tomto kurzu se budete moci seznámit se základními principy
víry, jak je před nás staví Bůh zjevený v Božím slově. Obsahem
tohoto kurzu je učení o Bibli, Bohu, Kristu, Duchu svatém,
andělích, člověku, hříchu, spasení, církvi a budoucích událostech.

Již brzy…

Zákon i evangelium pocházejí od Boha a jsou tedy dobré.
Neměli bychom obojí nějak sloučit, abychom získali něco
lepšího? Na tuto zajímavou a důležitou otázku poskytuje
odpověď právě epištola Galatským.

LIST EFEZSKÝM
V listu je zde nahlíženo na báječné místo těla Kristova, Církev, a
to prostřednictvím Božích rad. Komentářem verše za veršem je
student veden k tomu, aby viděl pozici věřícího v Kristu a boží a
souvislou cestu.

LISTY FILIPSKÝM, KOLOSKÝM, FILEMONOVI
Výklad tří Pavlových listů z vězení: Filipským, jeho nejvřelejší
dopis. Koloským, jeho mistrné vylíčení oslavy osoby Krista a jeho
práce. Filemonovi, soucitný dopis. Studování těchto epištol verš
za veršem se stane podnětem pro vaši víru a výzvu k větší
oddanosti našemu Pánu.

STUDIUM NOVÉHO ZÁKONA
VĚČNĚ ŽIVÝ KRISTUS
KRISTUS MILOVAL CÍRKEV
Co je míněno pod pojmem „Církev“ Nového zákona? Jaký je Boží
pohled na církev? Co to tedy původně znamenalo? Jak by to
mělo vypadat dnes? Mluví se zde také o službě v církvi, kázni,
vůdcovství…

LIST JAKUBŮV
EVANGELIUM PODLE MARKA
Marek napsal své evangelium pro obyčejné lidi. Jeho téma je
evangelium - dobrá zpráva o Ježíši Kristu, Božím synu. Je to
jedinečný příběh Toho, který nepřišel aby Jemu sloužili, ale aby
On sloužil a dal život jako výkupné za mnohé.

Tématem tohoto listu je „víra ve zkouškách“. Jakub mluví o tom,
že víra musí být viděna. Pokračuje, aby odhalil levné
napodobování a zdůraznil ryzost. Opravdovost plná pravdy žije v
našich myšlenkách i dnes.

LISTY APOŠTOLA JANA

DOKONALÁ OSOBA – DOKONALÉ DÍLO

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE

Kurz objasňuje roli Ježíše Krista jako ústředního bodu Božích
záměrů, jak je zjeveno v Bibli. On je zmiňován v Bibli od samého
začátku až do jejího konce. Lidem mohou být odpuštěny jejich
hříchy jen skrze víru v Něj. Proto je tak důležité pochopit osobu a
dílo Ježíše Krista.

Jasný Lukášův cíl byl popsat Ježíše jako Syna člověka a jako
Spasitele lidstva. Studium Lukášova evangelia i při využití tohoto
emauského kurzu by mělo být zážitkem, který zahřeje srdce
těch, kteří jej budou studovat.

SKUTKY APOŠTOLŮ
Ve skutcích se na církev pohlíží z historického hlediska jejího
zrození a šíření. Studujeme zde úžasné šíření a dynamické
svědectví křesťanů prvního století vylíčením citlivosti na vedení
Ducha svatého a svědectvím několika příkladů osobní
evangelizace. Skutky jsou pojítkem mezi Evangelii a Epištolami.

Janovy listy jsou praktické. Dokáží také znepokojit, protože Jan
nepřipouští v našich životech ani náznak šedého odstínu. Jsou
proto mimořádně užitečné pro dnešní dobu. Lekce vás přinutí
postavit se před absolutní principy křesťanské víry.

ZJEVENÍ JANOVO
Zjevení je jednou z nejčtenějších prorockých knih Bible. Tato
studie se snaží poodhalit mnohé z toho, co lidstvo teprve čeká.
Může také studujícím napomoci k ucelenějšímu pohledu na
dobu, v níž se právě nacházíme.

