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Discovery - Mapa 
 
Tato Mapa je podrobnějším pojednáním o metodice studia Discovery. 
Jako stručnou verzi si můžeš vytisknout "Discovery - zkratku". Tu pak měj jako záložku ve své 

Bibli. 
 
 

ROZJEZD (15-20 minut) 
- Rozjezd by rozhodně neměl přesáhnout 15-20 minut! 

1) Za kterou jednu věc tento týden jsi vděčný? 
- To je otázka postupně pro každého účastníka 
- Stačí krátké odpovědi, třeba jen jedním slovem nebo krátkou větou. 
- Můžeš začít vlastním příkladem. 

2) Co ti působí starost tento týden? 
-  (Alternativy: Co řešíš tento týden? // Jaké jsou potřeby tvých blízkých nebo přátel?) 
- To je otázka postupně pro každého účastníka, ale může se stát, že někdo má v daném týdnu jen 

pohodové věci - to je v pořádku... 
- Buď připraven s vlastní starostí. 

3) Jak si v těch starostech můžeme navzájem pomoci? 
- (Alternativa: Jak v tom můžeme pomoci jako skupina?) 
- Usiluj, aby se na každou starost dostala nějaká nabídka pomoci nebo vhodná reakce. 
- Na některé starosti můžeš bez varování pronést jednou větou krátké oslovení Ježíše: "Ježíši, 

prosím, abys Petrovi pomohl..." 
 
 

NÁVRAT (15-20 minut) 
(Při prvním Discovery NÁVRAT přeskoč.) 
1) O čem byl text, který jsme četli posledně? 

- Jde pouze o nadpis a orientační shrnutí. 
2) Co jsme změnili ve svém životě na základě textu, který jsme společně studovali? 

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

- Tohle je moc důležitá otázka. Jedna z klíčových hodnot celého Discovery je praktické 
uskutečňování slyšeného slova, vedení k poslušnosti. 

3) S kým jsme mluvili o předešlé pasáži? 
- Jaká byla jeho reakce? 
- I tohle je důležitá otázka. Chceme, aby se lidé od začátku učili sdílet s dalšími lidmi svoje 

objevy a rozmlouvat s nimi o biblickém textu. 
4) Minule jsme se zmínili o nějakých starostech. Měli jsme možnost si s nimi navzájem pomoci? 

- (Alternativa: Odehrálo se v těch věcech něco?) 



	   2	  

STUDIUM (40-50 minut) 
Na prvním Discovery krátce vysvětli členění Bible a odkazy: 

- "Bible je vlastně pozoruhodná KNIHOVNA složená z 66 knih. 
- Jednotlivé knihy jsou rozděleny na kapitoly. 
- A pro lepší orientaci jsou v kapitolách očíslované i malé dílčí odstavce." 

Podívejme se, co má pro nás Bible (Bůh) dneska... 
- A řekni knihu, kapitolu a čísla odstavců 

1) Jeden velmi pomalu nahlas přečte dnešní pasáž, ostatní sledují text ve své Bibli. 
- Asi se nedá dost zdůraznit, aby zvláště toto první čtení bylo POMALÉ. Účastníci tvůj 

milovaný text možná vidí poprvé v životě! A pravděpodobně je pro ně hodně hutný. 
- Žel, ve většině českých překladů Bible jsou pojmy "v křesťanštině", která je cizí novým 

účastníkům. Buď připraven velmi stručně vysvětlit případné neznámé pojmy (farizeus, celník, 
pokání atd. atd.). 

2) Někdo jiný znovu a pomalu nahlas čte dnešní pasáž, zatímco ostatní, aniž by se dívali do textu, 
pozorně naslouchají. 

3) Nikdo se nedívá do textu. Někdo zpaměti přečtenou pasáž nebo její část co nejpřesněji převypráví. 
- Ostatní pak - rovněž zpaměti - doplní nebo poopraví, co bylo řečeno. 
- Po chvíli se všichni podíváme do textu a prověříme, jestli jsme vše řekli správně. 
- Po celou dobu se co nejtěsněji držíme textu. Pokud někdo říká věci, které v textu nejsou, zeptej 

se: Kde to vidíš v naší pasáži? Sám obsah textu nepřekračuj. 
4) A zde jsou hlavní otázky k textu. 

- (U delších textů je dobré se zaměřit postupně na kratší úseky.) 
a) Co tato pasáž říká o Bohu? 
b) Co tato pasáž říká o lidech? 

- Série setkání Discovery má za cíl přímo v Bibli postupně objevovat, jaký je Bůh a jak s Ním 
můžeme navázat osobní vztah a postupně dělat dílčí rozhodnutí. (Cílem není samotné 
intelektuální zkoumání.) 

5) Co z tohoto textu bych měl uvést do praxe ve svém životě? 
- (Alternativa: 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?) 
- Žádej co nejkonkrétnější odpovědi ve spojení s danou pasáží. 
- Sám buď příkladem jasné odpovědi za sebe. 

6) Komu tento úsek nebo jeho část řekneme v příštím týdnu? 
- Sám vyslov konkrétní jméno a krátkou charakteristiku; na příklad: Můj kamarád Honza. 
- Žádej konkrétní jména a poznamenej si je. 

7) Kdy se setkáme příště? 
- Navrhuji příští týden, co vy na to? 
- Touto otázkou zjišťuješ, jestli dnešní setkání je pro účastníky dostatečně motivující, aby přišli 

příště. 
- Dej účastníkům prožít každé setkání jednotlivě a počítej s tím, že v nich Duch svatý skrze Boží 

slovo působí. (Jen málokdo se hned na začátku zaváže k účasti na 28 studijních setkáních.) 
- Pokud je někdo Pánem Bohem přitahován, pak se zájmem znovu přijde. V opačném případě se 

marně snažíš - nechej ho být a modli se za něho. 
8) Setkání uzavři tím, že jednou větou oslovíš Ježíše nebo Boha. Na příklad: "Díky, Ježíši, za Boží 

slovo, moc se mi to líbilo." 
- V několika prvních setkáních nezaváděj delší modlitbu. 

 
 

Určeno pouze pro vnitřní potřebu I n s p i r a t i o n. 
Ze zdrojů Davida Watsona zkompiloval Pavel V. 

Verze: leden 2012 
Celý model Discovery postupně testujeme. Tvoje zkušenost nám může pomoci! 


