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Milí studenti a příznivci korespondenčních kurzů E M A U S.
Srdečně Vás všechny zdravíme a přejeme Vám Boží přítomnost a Jeho
požehnání na každý den. Po nějaké době Vám v novém zpravodaji opět
přinášíme zprávy o naší práci nad Vašimi kurzy, také reakce od našich
nadšených studentů a informace, co v tomto roce připravujeme.
Nejdříve chceme upřímně poděkovat všem studentům, a nebylo jich
málo, kteří v uplynulém roce pilně studovali Emauské korespondenční
kurzy a tím zároveň i Boží slovo. Velmi nás těší zájem o kurzy a věříme, že
Vám studium bylo k užitku a k duchovnímu růstu. Máme z Vás všech
studentů velikou radost a zároveň chceme povzbudit k dalšímu studiu.
Poděkovat také chceme našim nejvíce vytíženým korespondenčním
pracovníkům - Mirkovi B., Jendovi a Mirce S., kteří kurzy opravují. Patří jim
rovněž obrovské díky za jejich odvedenou práci a mnohdy i probdělé noci,
což se týká především Mirka B., který je bezesporu největším dopisovatelem! Za celý tým přejeme všem mnoho sil a Boží vedení do další práce.
Chceme Vám také touto cestou připomenout, co je základním posláním
Občanského sdružení EMAUS. Jeho posláním je zpřístupnit a umožnit
široké veřejnosti seznámení s Biblí – svatým Písem jako s Božím slovem a
prohloubení tohoto poznání. Je naddenominační - studenty mohou být lidé
všech věkových kategorií, společenského postavení i vyznání.
Sdružení není samostatnou církví ani jinou náboženskou společností.
Jeho chod není hrazen státem, ani se na něj nevztahují příjmy z církevních
restitucí apod. Jde o samostatně hospodařící, nevýdělečnou, neziskovou
organizaci, která svoji činnost provozuje pouze z darů ochotných dárců.
Pracovníci Emausu jsou členy křesťanských sborů.
Sdružení není charitativní organizace, nezabezpečuje ubytování ani
nezprostředkovává práci! Neposkytuje materiální pomoc (oblečení, obuv),
peníze, potravinovou pomoc (balíčky), ani dary sociálně slabým! Neposkytuje pastorační ani komunikační péči.

Nyní trošku statistických čísel pro zajímavost:
Často kladete otázky, kolik bylo v uplynulém roce 2013 rozdaných
kurzů? Celkem neuvěřitelných 566 ks. To je obrovské číslo a z toho se
opravilo taktéž neuvěřitelných 458 ks.
V některých měsících např. „pouze“ 20 ks, ale v jiných i 50 nebo až 70
kusů! To se naší korespondenční pracovníci tedy opravdu zapotili, aby vám
co nejdříve odeslali zpět váš kurz spolu s osvědčením.
Celkem v roce 2013 aktivně (min. jeden kurz) studovalo 73 studentů.

V letošním roce plánujeme vydat nový kurz:
„DOKONALÁ OSOBA DOKONALÉ DÍLO“
autor - C. Douglas Hewlett

Velmi krásný kurz o osobě Pána Ježíše Krista. O Jeho Božství, o Jeho
životě na zemi, o významu kříže, o tom jak trpěl za mne - za tebe,
skutečnost Jeho vzkříšení, o tom, že se vrátil do nebe k Bohu Otci a žije
navěky. Máme se na co těšit!
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Z vašich dopisů:
Popište typ člověka, kterého Ježíš dnes hledá:
…který je schopen hmotné statky vyměnit za víru v Ježíše Krista. 0627
Který verš z Žalmu 91 vás nejvíce oslovil? Uveďte proč a jak:
…náš Pán vládne už teď, to je fakt, který mi tady pomáhá, a mám Boží pokoj
a hodně víry v Pána Ježíše. 0557
Vzpomenete si na jednu dobrou věc, kterou pro vás někdo udělal?
…Bůh se nade mnou smiloval, odpustil mi a žehná mi. Dává mi najevo svou
přítomnost, naplňuje mě. Díky Jemu žiji plnohodnotný život. Ještě mne
nezklamal… 0558
…vím, že mě náš Pán na konci pozemské cesty vezme do svého příbytku a tak
hledím do budoucna s klidem a mírem v sobě… a i s jistou zvědavostí. 0073
... Jsou tady takoví, kteří už jen při zmínce o Bohu jsou vzteklí a nechtějí o tom
ani slyšet. 0534
Popište, jaké vítězství vám dal Bůh nad Satanem.
…Včera 16. 11. 2013 Jsem šel z večeře a po cestě jsem se díval do nebe a v
duchu se modlil. A tu mi došlo, že jsem od Pána dostal obrovské požehnání,
protože tyhle kurzy mne učí o Bohu a o všem co potřebuji vědět. Také mne
chrání před zlem. Už mi tak moc nevadí, že jsem ve vězení, a trápení je pro mne
taky požehnáním. Nyní vím, co je to nemít oblečení, mít hlad a být chudý, být
opuštěn vlastní rodinou. To jsou malé věci. Bůh ví co je pro mne dobré, a já Pána
miluji i poslouchám – snažím se, Bůh je na prvním místě v mém životě, a potom
to ostatní, jen se snažím a bojuji, abych nedělal hříchy!!!! 0588
… míval jsem tendence usilovat o spasení. Teď již převládá vděčnost nad úsilím.
0525

Bankovní spojení: KB Havířov č.ú: 27-2866910207/0100
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DUCHOVNÍ POEZIE

VEĎ MNE, PANE
Zuzka Jurčová
Veď mé srdce k lidem
veď je, ať neblouzní,
ať Tvou vůli hledá
a navždy jde s ní.

Já pouze sebe v střed dávám
a ostatní – až na výjimky
i Tebe, Pane – ano , Tebe
odstrkuji v dál.

Veď mé srdce, veď
já špatný hospodář jsem
ač školy života mám
Tobě nevyrovnám se.

Avšak ne já, už ne, už pouze Ty
buď vprostřed mého já.
Neb láska Tvá je přemocná
a hojí lidská srdce.

SLOVA POVZBUZENÍ

PODĚKOVÁNÍ, PROSBY

„Budete mě hledat a najdete Děkujeme:
mě, když mě budete hledat - sponzorům a všem ochotným dárcům za
celým srdcem“
finanční příspěvky
Jeremiáš 29,13 - za Vaše slova povzbuzení a ohodnocení naší
práce, jsou nám velkou pomocí
- za modlitební podporu všech pracovníků
Našim přáním je, aby Vám (překladatele, IT podporu, vedení účetnictví, vedení
Emauské kurzy pomáhaly v archívu, vedení skladu kurzů a knih, poštovní
hledání Boha, Jeho Syna Pána agendu, pracovníky navštěvují studenty ve vězniJežíše Krista a máme radost, cích)
když se z Vašich dopisů dovídáme, že se hledání daří. Proto Modleme se:
- za zdraví všech pracovníků
Jej hledejme dále.
- za sílu a nadšení k další práci
- za možnost vydání dalších kurzů
- za finanční příspěvky, za ochotné dárce
- za studenty Emauských kurzů
- za prezentaci ve sborech
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