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Milí přátelé, studenti korespondenčních kurzů!
Chceme Vás pozdravit slovy z Bible, 2. list Petrův 3,18 „ ...rozrůstejte se
pak v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista..“ a připomenout věci, na kterých pracujeme, podělit se s problémy, se kterými se
potýkáme.
S novým rokem 2011 skončili práci pro Emaus Vilém a Emka K. Chtěli
bychom jim poděkovat za obětavost a dlouholetou práci. Popřát jim hodně
zdraví, mnoho hezkých chvil s Pánem Ježíšem Kristem. Oba zde pracovali od
počátku. Jejich zkušenosti a rady jsou k nezaplacení. Jsou nám velkým
příkladem v práci a trpělivosti.
Na opravy a dopisování se studenty zůstal jen Mirek B. Je obdivuhodné, že to
zvládá. Má toho opravdu hodně, ale i přesto je vděčný za každý dopis.
Hledáme člověka, který by mu pomohl.
O naše webové stránky se pečlivě stará Radim M. Snad se nám v blízké době
podaří rozjet systém studia přes internet, ale i tato příprava potřebuje svůj
čas. V dubnu jsme vydali info-leták, který obsahuje přehled kurzů s krátkým
komentářem, a také nový kurz – Řekni mi Ježíšův příběh. Mnozí jste ho už
obdrželi. Je vhodný jak pro začátečníky tak i pro děti, může studovat i celá
rodina. Pro pokročilé je to dobré opakování.
Nadále pokračují práce Vlada, Radima, Michaely na „formátování“ kurzů do
elektronické podoby. Je to velmi zdlouhavá práce vyžadující čas. Kurzy pak
bude možno rychleji vytisknout a budou sloužit i jako podklad pro internetové
studium.
Protože i pracovníci EMAUS jsou jen lidmi žijícími na této zemi, nevyhýbají se
jim různé problémy. V uplynulé době to byly těžké nemoci, péče o tyto naše
blízké, rodinné problémy v manželství, stěhování, a v neposlední řadě to je i
vytopení kanceláře EMAUS v Havířově. Ve velice krátké době jsme byli
donuceni vystěhovat zásoby kurzů do bezpečí a doufali jsme, že se voda
nevrátí. Avšak zřejmě důvodem vysoké spodní vody a i prasklého potrubí
v okolí budovy, se voda neustále i v letních teplých dnech vracela do
kanceláře. Po mnoha letech jsme byli donuceni opustit tyto prostory. Adresa
pro zasílání pošty a sídlo zůstává nezměněno.

Máme však i příjemnější zprávy. Milanovi a Míši K. se narodil syn Jonáš.
Přejeme jim moudrost při výchově a věříme, že po těchto radostných
starostech se opět aktivně zapojí k práci na Božím díle.
Pán nám přidal i dvě nové spolupracovnice - Mirku S. a Martinu M., které
budou pomáhat s opravami kurzů a psaním dopisů. Děkujeme za jejich
ochotné srdce a pomoc. Zatím se však „zaučují“ a seznamují s kurzy a celou
prací okolo nich.
Rovněž chceme poděkovat všem našim sponzorům a přispívatelům, kteří
nám pomáhají jak finančně, modlitebně tak i třeba zasláním knih. Dnes
bychom rádi oficiálně poděkovali pracovníkům knihkupectví a nakladatelství
„Poutníkova četba“, jejichž knihy dostáváte do rukou. Posílají nám mnoho knih
i nad rámec našich objednávek. Mnohokrát děkujeme.
Rádi bychom zajistili pro studenty ve věznicích celé BIBLE. Nejlépe
Ekumenický překlad nebo Bibli 21. (K dispozici jsou Nové zákony od
Gedeonů.) Pokud by jste nám je chtěli poslat nebo podpořit finančně –
děkujeme i Vám. Na požádání zašleme číslo účtu, kam můžete dary posílat.
Koncem května se uskutečnila návštěva ve věznici Horní Slavkov. Jeden
z našich dlouholetých studentů se mohl osobně setkat s těmi, kdo si s ním
dopisují, opravují či zasílají korespondenční kurzy. Vilém K., Mirek B., spolu
s dalšími dvěma bratry – Jarek Š. a Vláďa P. tak mohli navštívit místa, kde je
mnoho studentů těchto kurzů. Setkání bylo přínosem pro obě strany.
Bratři před věznicí Horní Slavkov.

Přivítání malého Jonáše ve sboru

Jak už jsme se zmínili, připravujeme vydání nových kurzů. Před tím ale bude
ještě dotisk starších kurzů, jejich zásoby nám došly. Záleží to i na financích.
Věříme, že Vás tedy brzy potěšíme nejen novými kurzy ale i kalendářem na
další rok. Na všem intenzivně pracujeme.

Z Vašich dopisů:
0316 Jiřina N. - Jsem ráda, že toto vzdělání se dostalo až sem ke mně. Díky tisíckrát Pánu
našemu, Spasiteli Ježíši Kristu. Ráda se zúčastním dalších kurzů, miluji Pána.
0315 Josef G. …abych řekl pravdu, tak jsem už všechno vzdal, ale Vy jste mi vrátili chuť do
života, kurzy které studuji, dělám s chutí a vyplňuji je podle mého vědomí a svědomí…
0296 Libor M. - Smutná scéna, kterou to končívá – Kde očekáváte, že strávíte věčnost?
Proč? Dostal jsem strach z rozumových citů, a pocitu a všech ostatních smyslů mého vnímaní,
že Hádes – peklo = je šílený masakr utrpení. Jak jsem už uvedl v testu č. 1 „Jinak to asi
nejde“: Jediná cesta je cesta, která se nabízí učením Bible, jejím nasloucháním a poslušnosti.
Jsem na samém počátku toho správného, že budu spasen na věčnost v nebi. Je to mé přání
Pane můj. –
0201 František H. - Nabídka Krista se rovná = životní nabídce na opravdový život.
Uvědomím-li si že Kristus mi nabízí svou lásku, že o mne stojí, ačkoli jsem hříšný člověk, tak
nejen že se ihned rozhodnu přijmout Ježíše do svého života. Ale také chci, aby po zbytek
života, děkovat, následovat a žít s Ním a pro Něj. - Zrádce Jidáš - Co si myslíte o Jidáši a jak
vás tato lekce osobně oslovuje? Řekl bych, že každý by si měl dát pozor, jelikož nebezpečí –
všeho druhu – číhá na každého z nás. O to více se na to musíme soustředit my. Jidáš byl
jedním z Ježíšových učedníků, a přesto se nechal svést! Oč větší nebezpečí hrozí nám v této
době. Každý musí maximálně pracovat na svém vztahu s Kristem.
0154 - Emanuel B. - …přeji Vám, aby Vám vše vycházelo tak, abyste tím co činíte, nadále
oslavovali našeho Pána, aby měl radost, kterou věřím z Vás a z Vaší práce má a měl vždy, a
nadále tomu nebude jinak, neboť díky Vaší oddanosti Jeho věci, skrze Vás mohl spasit spoustu
lidí, včetně mé maličkosti, za což Vám děkuji, žádná slova ale stejně nedokážou vyjádřit to, co
jste pro mne udělali…
0704 Dagmar K. – Ezdráš Nehemjáš - Tento kurz byl pro mne velkým požehnáním.
Obdivuji oba muže, že byli tak poslušní Božího slova a vedení, je to až zázračné. Těžko si
představuji, jak se celý národ sjednotí a jednomyslně projeví rozhodnutí poslouchat Boha se
vším všudy. Jsou to jedny z nejhezčích knih Starého zákona.
0296 Libor M. - Průvodce křesťana k duchovnímu růstu - Víra a její projev –
Vzpomenete si na jednu dobrou věc, kterou pro vás někdo udělal? Moji rodiče, dokázali mi
odpustit.
Popište domov, kde jste vycítili, že jeho středem je Kristus. Co se vám tam nejvíce líbilo? Já
jsem poznal, jen to kde Kristus středem nebyl, chyběl, byl odmítán, až teď jsem poznal, že by
se mi z toho už nic nelíbilo. NIC! Už nic z toho starého života, vedení mé rodiny bez našeho
Pána.
0305 Petr S. – Nejvýznamnější muž který kdy žil… Potřebujete být zachráněni ze svého
hříchu? (Zdůvodněte svou odpověď) Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, jsou
ospravedlňování zadarmo, Jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Tuto nabídku záchrany
musí přijetím Ježíše Krista přijmout každý člověk, který chce po fyzické smrti trávit věčnost
v nebi, u Boha, ve věčné blaženosti a ne v pekle, místě věčných muk a strádání, v absolutní a
trvalé odloučenosti od Boha.
0294 Petr R. – Kurz č. 10 Tento kurz se mi velice líbil a přesně naplňoval to, co očekávám od
studia Bible. Je srozumitelný, nenáročný, poutavý a snadno zapamatovatelný Děkuji Vám za
něj.
0305 Petr S. - Padl jsem co teď – Můžete u sebe najít známky toho, že jste sešli z cesty
za Pánem? Jestli ano, co s tím hodláte dělat? Toto jsem prožíval několik let, před dnem 13. 7.
2009 postupně jsem se nechal časově, fyzicky i psychicky zotročit svým zaměstnáním, do

útlumu nenápadně a zákeřně šlo čtení Bible, modlitby, chvály, i účast na shromážděních –
silné duchovní ochabnutí! Přišlo i koketování s různými hříchy. V jednom z nich došlo
k opakovanému selhání, a proto jsem zde. Po celou dobu vězení jsem po vyznání hříchů
v hlubokém pokání. Bůh vše přijal, přijal mne stejně jako marnotratného syna – Halelujá!
0305 Petr S. – Víra a její projev – Vzpomenete si na jednu dobrou věc, kterou pro vás
někdo udělal? Nejúžasnější a nejdůležitější věc pro mne učinila a stále činí na prvním místě
moje drahá maminka, která mne po mém selhání a uvěznění nezatratila, ale vše odpustila, dál
mne beze změny přijímá a všestranně podporuje: Dopisy, balíčky, návštěvami, modlitbami,
prostě vším. Tento obdivuhodný přístup má ke mně i sestra a bratr s rodinami a další příbuzní.
– Všichni opravdoví křesťané.
0294 Petr R. Nový Jeruzalém – Co pro vás osobně tato studie znamenala. Knihu zjevení
jsem takto podrobně studoval poprvé v životě, neboť jsem ji považoval za velmi složitou a
těžce pochopitelnou. Tento kurz mi otevřel oči i srdce a Janovo zjevení nyní považuji, za jednu
z nejdůležitějších knih, celé Bible. A budu ji teď hodně často číst a studovat. Tento kurz byl
opravdu velmi poučný a pomohl mi konečně poznat nejtajemnější knihu celé Bible. Děkuji
vám za něj bratři a sestry v Emauzách.
0090 Radek W. - Co byste řekli někomu, kdo vidí svou potřebu stát se křesťanem a rozumí
plánu spasení, ale váhá učinit rozhodující krok víry? Takovému člověku bych řekl, aby
nemarnil čas a co nejdříve vyznal Pána Ježíše. Tento případ, který se mi skutečně stal, bych
mu pověděl, stejně jako jednomu člověku – vězni, který byl vírou v Satana. Řekl jsem mu, že
i on se může obrátit k Bohu, skrze Krista, když uvěří a vyzná své hříchy, bude spasen. On mi
na to odpověděl, chceš mi říci, že i přesto že jsem zhřešil. Bůh mi odpustí, jestliže příjmu
Krista? Řekl jsem mu, že ano, odpustí ti. On mi na to řekl, tak víš co, já budu zabíjet, krást,
apod. a když se v den své smrti obrátím ke Kristu, odpustí mi? Řekl jsem mu, ano odpustí ti,
ale jak budeš znát hodinu své smrti? Proto bych tomuto nerozvážnému muži řekl tento svůj
příběh a zeptal se ho, víš snad také, kdy nastane tvá poslední hodina? Proto neváhej, neboť
člověk neví, co bude zítra.!!!
0294 Petr R. - Uveďte jednu zásadu dávání, která na vás učinila dojem. Dávání na mě činí
dojem vždy, když ten co dává, neočekává, že mu dávání bude v lidském měřítku vráceno
nebo oplaceno. A ještě navíc dává tak aby o tom druzí neměli tušení – jinak řečeno nechlubí
se tím, co dělá a přitom by mohl!
0332 Petr L. - Jaká je filozofie vašeho života – udržet si, brát, nebo sdílet? Těší vaše volba
Boha? Rozhodně sdílet, jsem rád, že ke mně Pán skrz tento kurz promlouvá a přijímá mě, i
když jsem žil jako hříšník, cítím úlevu a oddanost víře v Ježíše Krista – děkuji.
0090 Radek W. – Věčný život, získaný na poslední chvíli – Na které straně kříže stojíte?
Hlásíte se k tomu člověku, který činil pokání, nebo k ostatním? Uvědomte si, že neexistuje
neutrální půda. Ti, kdo nevěří ve Spasitele, jsou na straně zástupu, který ho ukřižoval. Stojím
na straně pokání, už před léty jsem učinil pokání a vyznal jsem Pána Ježíše jako svého
Spasitele pro můj život. Také vím, že člověk se musí rozhodnout, buď uvěřit, nebo neuvěřit,
ale uvěřit je mnohem lepší. Příklad: Uvěřit v Pána, je podobné jako uvěřit zubaři když nás bolí
zub. Pokud nebudeme věřit zubaři, že nás může zbavit bolesti zubů, pak s touto bolestí
zůstáváme sami. Pokud nebudeme věřit Kristu, že za nás zemřel a že skrze Něho nám jsou
odpuštěny hříchy, pak s touto bolestí hříchu budeme žít na věky v pekle. Proto se nám Bůh
dává poznat právě v bolestech, protože ani člověk by nevěděl, že má zkažené zuby, kdyby ho
nezačaly bolet. Stejně i hřích se projevuje v životě člověka bolestí a opuštěností a proto
bychom měli přijít k Bohu, podobně jako k tomu zubaři, s důvěrou že nás zbaví těchto tíživých
hříchů.

Loučíme se s přáním Božího pokoje mezi vámi.
Váš „EMAUS“

