
CESTA S KRISTEM 
Lukášovo evangelium vypráví příběh 
dvou Ježíšových učedníků, kteří šli 
z Jeruzaléma do Emaus. Cestou si ti dva 
přátelé sdělovali svoje hluboké znepo-
kojení nad smrtí Ježíše, když se k nim 
připojil neznámý člověk a začal jim 
vykládat Písmo. Ke konci celodenní 
cesty učedníci na cizince naléhali, aby 
s nimi povečeřel. On vzal chléb, vzdal 
díky, lámal a rozdával jim jej. Vtom se 
učedníkům otevřely oči a v cizinci 
poznali vzkříšeného Krista. Ihned se 
vydali zpět do Jeruzaléma, aby se o tuto 
dobrou zprávu podělili s ostatními 
(Lukáš 24, 13-35).    
 
 
CO ZNAMENÁ CESTA DO EMAUS? 
Je to příležitost se s Ježíšem Kristem 
setkat novým způsobem – 
prostřednictvím druhých křesťanů. 
Cesta do Emaus začíná modlitbami. 
Organizátoři Cesty do Emaus se za 
každého uchazeče modlí, a až nastane 
správná chvíle, pozvou ho, aby po tři 
dny prožíval křesťanství Ježíšových 
učedníků. Po absolvování Cesty do 
Emaus mají účastníci možnost scházet 
se v malých skupinkách a podporovat se 
vzájemně na společné cestě s Kristem. 
Tímto způsobem, růstem k zodpověd-
nému učednictví a účastí v emauském 
společenství, mohou získat a rozvinout 
schopnosti potřebné pro práci ve svém 
sboru.   

CO SE DĚJE NA EMAUSKÉM 
VÍKENDU? 
Cesta do Emaus znamená 72 hodin 
duchovní obnovy a budování. Tyto tři 
dny jsou naplněny nejen výukou, ale i 
zpěvem, modlitbami, chválami, 
bohoslužbami a také činností v malých 
skupinkách. Diskuse ve skupinách 
navazuje na promluvy duchovních i 
laiků, jejichž tématem je Boží milost. 
Zjistíte, jak vypadá Boží milost ve 
Vašem životě, jak ji prožívat v praxi a 
jak přinášet Boží milost i ostatním. 
Každý den budete mít možnost účastnit 
se vysluhování Večeře Páně a více 
rozumět tělu Kristovu. Boží milost 
prožijete skrze modlitby a skutky 
neznámých služebníků emauského 
společenství. Odjíždět budete 
s prožitkem křesťanské lásky, která Vás 
nově vyzbrojí pro službu a vedení.      
 
 
CO SE DĚJE POTOM? 
Jste pozváni na cestu s Kristem po 
zbytek života. Ti, kdo absolvují Cestu 
do Emaus, jsou vyzváni ke službě a 
k tomu, 

• aby rozvíjeli svůj duchovní 
život účastí při bohoslužbách, 
studiem a aktivní činností ve 
svých sborech 

• a aby se stali aktivnějšími 
Božími služebníky ve světě. 

 

K rozvoji učednictví nabízí emauské 
hnutí zvláštní příležitosti.  
Za prvé, scházejí se skupinky čtyř až 
šesti lidí, aby se sdíleli na své duchovní 
cestě a navzájem se podporovali 
v odpovědném učednictví.  
Za druhé, schází se i širší emauské 
společenství, jehož účastníci společně 
zažívají obecenství, modlí se a 
vzdělávají se.  
Za třetí, prostřednictvím zpravodaje se 
účastníci dozvídají o potřebách 
nadcházejících Cest do Emaus a o 
dalších možnostech sloužit.  
 
SMYSL CESTY DO EMAUS 
Cesta do Emaus podněcuje, povzbuzuje 
a vyzbrojuje účastníky ke 
křesťanským skutkům doma, v církvi i 
v zaměstnání. Cesta do Emaus nám 
umožňuje žít život naplněný Boží 
milostí a sdílet ho s ostatními. 
 
KDO BY MĚL JÍT DO EMAUS? 
Cesta do Emaus je otevřena členům 
všech křesťanských denominací. Je 
určena pro rozvoj křesťanů, kteří: 

• jsou členy sborů 
• touží posílit svůj duchovní život 
• mají ve své víře nezodpovězené 

otázky 
• chápou, že být křesťanem 

znamená odpovědnost 
• jsou ochotni vytrvale věnovat 

svůj každodenní život Bohu.  
 



 
JAK VZNIKLA CESTA DO EMAUS  
 
Cesta do Emaus má svůj původ ve 
španělském hnutí Cursillo, které vzniklo 
v rámci římsko-katolické církve ve 40. 
letech 20. století. Po roce 1970 se 
k tomuto programu přidaly také 
protestantské církve a v roce 1981 
začala v USA práce samostatného 
emauského společenství. Z něj vznikla 
Cesta do Emaus, kterou organizuje 
institut Evangelické církve metodistické 
The Upper Room. Mimo USA je Cesta 
do Emaus rozšířena v Austrálii, Jižní 
Africe a Evropě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÁTE ZÁJEM? 
 
Další informace poskytne 
 
Jana Křížová 
národní koordinátorka  
Cesty do Emaus 
mission@umc.cz 
+420 777 634 227 
 
Informace v angličtině najdete na 
www.upperroom.org/emmaus 
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