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Milí studenti a přátelé, kteří se chcete dozvědět něco více o bibli!
Chceme Vás všechny pozdravit slovy ap. Pavla: ,, Milost vám a pokoj od Boha,
našeho Otce a od Pána Ježíše Krista.‘‘ Ef 1,2
Po delší odmlce bychom Vám rádi přinesli několik informací o činnosti
korespondenčních kurzů. Mohlo by se zdát, že se nic neděje, ale opak je pravdou.
Jsme rádi, že máte zájem o studium i o nás, o čemž svědčí množství nových
studentů, kteří neustále přibývají a také Vaše ohlasy. Některé z nich otiskujeme,
neboť mohou být povzbuzeními pro další studenty. Našim instruktorkám Mirce S.
i Martině M. přibyly nové studentky – korespondentky. Aktivně se přidal i Jenik
S., manžel Mirky. K práci ho povzbudil a vybídl Mirek B.,který má dopisování se
studenty pořád hodně – zde musíme poděkovat jeho rodině, zvlášť manželce za
pochopení, podporu a pomoc v jeho práci.
Budou nové kurzy? S touto otázkou se setkáváme již delší dobu. Ano,
jsou připravovány. Je jich několik a jeden z nich – Dokonalá osoba, dokonalé
dílo od Douglase Hewletta se právě formátuje pro tisk. 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. Tento kurz je navržen tak, aby vám přinesl přehled o tom, co Bible učí o
této dokonalé osobě. Předpokládaný termín tisku je říjen 2012.
Díky našim křesťanským přátelům, kteří nám darovali použité nebo
zakoupili nové bible, jste mnozí dostali Boží slovo. Věříme, že vám poslouží při
studiu a ukáže cestu Boží lásky, k hříšnému člověku. Pro informaci – nejlevnější
bible B21 stojí 250 Kč.
Nadále přijímáme BIBLE (Kralická, Ekumenická) pro naše studenty.

Návštěva ve věznicích
V letošním roce se uskutečnily již dvě návštěvy věznic. Věznici Heřmanice
28.4.2012 navštívili Vlado s Mirkem, přinesli a rozdali gedeonské nové zákony.
Ve dnech 21. – 22.5.2012 navštívili věznici v Horním Slavkově Vilém K. st. a ml.,
Mirek a Vláďa P. Prožili tam dva velmi pěkné dny ve společnosti milých hostitelů
z Nejdku, dozvěděli se o něco o výrobě a zpracování vlny ve zdejším závodě.
Nejvíce se však naši bratři těšili ze setkání s dlouholetým studentem
emauských kurzů a bratrem v Kristu Michaelem K. Zde, mezi vězeňskými zdmi,
zněla slova o Boží lásce, o radosti a taky, že i když vzdáleni přece blízcí v Kristu.

Návštěva koordinátora ECS Ministries (USA) v České republice
Letos jsme byli informováni, že mezinárodní koordinátor ECS Ministries Jim
Fleming, navštíví pracovně některé země Evropy. Vybral si i Českou republiku.
Byli jsme potěšeni a začali jsme s přípravami. V květnu a červnu jsme měli
několik pracovních schůzek u Radima a Elen. Na programu bylo – ubytování,
náplň setkání, ale i jak představit republiku hostům. Tato posezení byla nejen
pracovní, ale i příjemná setkání u milých hostitelů – díky. Chtěli bychom vám
tuto návštěvu zprostředkovat slovem i obrazem:
Plán cesty po Evropě
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Místa Emaus center ve světě

Cesta začala Bulharskem, pak Rumunsko, Srbsko a přes Rakousko
přicestoval v sobotu pozdě odpoledne do Havířova. Hlavní setkání proběhlo
v neděli. Ráno jsme se všichni sešli na shromáždění. Slovo měl br. Fleming, kdy
hovořil o zákoně Ducha života v Kristu Ježíši, který osvobozuje od zákona hříchu
a smrti dle Řím. 8,2-3. Pak měl prezentaci o svém působení v ECS Ministries,
rodině a spolupracovnících. Odpoledne proběhlo pracovní posezení celého týmu
u Radima a Elen na zahradě. Pod korunou stromu (bylo velmi horko) jsme
pokračovali ve sdílení o práci korespondenčních kurzů u nás i v jiných zemích.
Zazněly rady a názory, jak pokračovat a rozšiřovat další práci.

V pondělí se pak uskutečnil týmový „poznávací výlet“ do míst, které je
spojeno s příchodem věrozvěstů ze Soluně - Cyrila a Metoděje, kteří byli apoštoly
Slovanů, a v devátém století položili základy slovanského Pravoslaví. Česká
republika slaví svátek těchto zvěstovatelů víry 5. července. Na toto datum
připadá jejich příchod na Velkou Moravu.

Návštěva Jima Fleminga s jeho rodinou byla pro celý tým obrovským
povzbuzením pro další práci.

Máme však i smutnou zprávu:
bývalý student Leoš po propuštění z věznice si
dodělal školu, navštěvoval věznice a svědčil o
Pánu Ježíši. Pán si ho pro nás nečekaně odvolal.
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PRO POVZBUZENÍ
…Ježíš nás svou prolitou krví vykoupil z otroctví hříchu a hříchy nám odpustil. Zrušil dluh, který naše
hříchy způsobily. Zaplatil za nás na kříži pokutu, která už nikdy nemusí být nikdy zaplacena.
…Ježíš Kristus za nás z lásky, ke všem lidem zemřel na kříži za všechny naše hříchy a tím za nás vzal
prokletí Zákona na sebe, Každý kdo tuto oběť Jeho lásky k nám lidem v pokání osobně příjme pro
sebe jako Boží dar, a Ježíše přijímá do svého života jako svého Pána a Spasitele je spasen a
ospravedlněn skrze víru.
…Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si
mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Můj starý člověk zemřel v hojných slzách pokání a
vyznání všech vážných hříchů, které mi Boží Duch zjevil a zjevuje další do stále větších detailů. Za
svůj starý hříšný život se hluboce stydím a distancuji se od něj. Ježíš mi z milosti vše odpustil, obmyl
mne svou krví, vydal sebe samého za mne. Kristus žije ve mně a já svůj život žiji ve víře v Syna
Božího a jdu kupředu s pohledem upřeným na Ježíše! Staré věci pominuly. Hle je tu nové! Díky Pane
Ježíši. Halelujá.
…Protože mám víru, dělím se s jídlem. Protože mám víru, napomínám hříšníky. Protože mám víru,
miluji svého bližního. Protože mám víru, modlím se za všechny. Protože mám víru, miluji Boha a
našeho Pána Ježíše Krista a kdyby bylo možný, všechno bych rozdal a zůstal nahý, jen aby to bylo ke
slávě Boha.
…Pán Ježíš byl a je naše spása, která nám neustále tluče na dveře, našeho srdce, a když ji otevřeme,
pak poznáváme, v čem jsme žili, ukazuje nám správnou cestu, jak v ní žít tento dočasný život, ve
kterém jsme bloudili. Byl a bude na věky věků, naším pravým Veleknězem, kterému se můžeme se
vším svěřit. Je také Bohem, Král králů. Pastýř, který nás miluje a chrání, a daleko mnohem více.
Nemá konce ani začátku. To je náš Pán a Bůh zároveň. Takový je On. Děkuji Ti, že se mi dáváš
poznávat.

DUCHOVNÍ POEZIE
Na pamiatku môjho Pána
s bratmi keď zas stolujem,
ďakujem za jeho obeť,
zo spásy sa radujem.
Všetky veci do poriadku
snažím sa dať ešte skôr,
ako začnem chválospevov
počúvať ten slávny chór
hore v nebi, na zemi aj
v mnohých sveta krajinách ....
Predovšetkým kríž sa Kristov
v srdci mojom vypína.
Pamiatku raz môjho Pána
sláviť chcem aj stále tam,
kde sa nikdy nekončí deň,
kde znie večný, nový žalm.

PODĚKOVÁNÍ, PROSBY
»děkujeme za přímluvné modlitby
»děkujeme za slova povzbuzení
»děkujeme za finanční dary na činnost sdružení
»prosíme, buďte vytrvalí na modlitbách za nás
všechny, abychom byli užitečnými dělníky.
» pro ochotné dárce uvádíme bankovní
spojení:

KB Havířov č.ú: 27-2866910207/0100
»prosíme za to, aby Vaše finanční příspěvky
neustávaly i v době recese hospodářství

Váš Emaus

Ján Kučera
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