
	  

Discovery - zkratka 
ROZJEZD (15-20 minut) 

1) Za kterou jednu věc tento týden jsi vděčný? 
2) Co ti působí starost tento týden? 

- (Co řešíš tento týden? // Jaké jsou potřeby tvých 
blízkých nebo přátel?) 

3) Jak si můžeme navzájem pomoci? 

NÁVRAT (15-20 minut) 
1) O čem byl minulý text? 
2) Co jsme změnili podle minulého textu? 

- (Jak jsme se zařídili podle minulé pasáže? // V čem 
jsme poslechli tu pasáž zminula? // Jaké to mělo 
důsledky pro můj život?) 

3) S kým jsme mluvili o naší předešlé pasáži? 
- Jaká byla jeho reakce? 

4) Minulé starosti - Měli jsme možnost si s nimi navzájem 
pomoci? 

- (Odehrálo se v těch věcech něco?) 

STUDIUM (40-50 minut) 
Podívejme se, co má pro nás Bible (Bůh) dneska 
1) Jeden pomalu nahlas přečte, ostatní sledují v textu 
2) Někdo jiný znovu nahlas čte, ostatní jen naslouchají 
3) Nikdo se nedívá do textu. Někdo pasáž zpaměti převypráví 

- Ostatní zpaměti doplní nebo poopraví 
- Všichni podle textu prověříme správnost 

4) Hlavní otázky k textu: 
a) Co tato pasáž říká o Bohu? 
b) Co tato pasáž říká o lidech? 

5) Co z tohoto textu bych měl uvést do praxe? 
- (Kdybych předpokládal, že tato pasáž je pravdivá, co 

podle ní ve svém životě změním? // // Pokud je tohle 
slovo živého Boha, co z toho pro mě vyplývá na příští 
týden?) 

6) Komu tento úsek nebo jeho část řekneme v příštím týdnu? 
7) Kdy se setkáme příště? 

- Navrhuji příští týden, co vy na to? 
8) "Díky, Ježíši, za Boží slovo, moc se mi to líbilo." 

Discovery - zkratka 
ROZJEZD (15-20 minut) 

1) Za kterou jednu věc tento týden jsi vděčný? 
2) Co ti působí starost tento týden? 

- (Co řešíš tento týden? // Jaké jsou potřeby tvých 
blízkých nebo přátel?) 

3) Jak si můžeme navzájem pomoci? 

NÁVRAT (15-20 minut) 
1) O čem byl minulý text? 
2) Co jsme změnili podle minulého textu? 

- (Jak jsme se zařídili podle minulé pasáže? // V čem 
jsme poslechli tu pasáž zminula? // Jaké to mělo 
důsledky pro můj život?) 

3) S kým jsme mluvili o naší předešlé pasáži? 
- Jaká byla jeho reakce? 

4) Minulé starosti - Měli jsme možnost si s nimi navzájem 
pomoci? 

- (Odehrálo se v těch věcech něco?) 

STUDIUM (40-50 minut) 
Podívejme se, co má pro nás Bible (Bůh) dneska 
1) Jeden pomalu nahlas přečte, ostatní sledují v textu 
2) Někdo jiný znovu nahlas čte, ostatní jen naslouchají 
3) Nikdo se nedívá do textu. Někdo pasáž zpaměti převypráví 

- Ostatní zpaměti doplní nebo poopraví 
- Všichni podle textu prověříme správnost 

4) Hlavní otázky k textu: 
a) Co tato pasáž říká o Bohu? 
b) Co tato pasáž říká o lidech? 

5) Co z tohoto textu bych měl uvést do praxe? 
- (Kdybych předpokládal, že tato pasáž je pravdivá, co 

podle ní ve svém životě změním? // // Pokud je tohle 
slovo živého Boha, co z toho pro mě vyplývá na příští 
týden?) 

6) Komu tento úsek nebo jeho část řekneme v příštím týdnu? 
7) Kdy se setkáme příště? 

- Navrhuji příští týden, co vy na to? 
8) "Díky, Ježíši, za Boží slovo, moc se mi to líbilo." 


