
 

DISCOVERY ČTENÍ BIBLE 
Nauč kartu #12 svého kamaráda tak, aby ji i on uměl naučit svého kamaráda! Srpen 2016 

První třetina (20-30 min) Druhá třetina (20-30 min) Třetí třetina (20-30 min) 
 

VZÁJEMNÁ PÉČE  

• Za co jsi tento týden vděčný? 
• Co ti působí starost? 
• Jak si můžeme navzájem 
pomoci? 

NÁVRAT  
(nikdy nevynechej)  

• O čem byl minulý text? 
• Jak se ti to dařilo uplatnit 
v praxi?  
- S kým jsi to sdílel? 
 

POSÍLENÍ VIZE  
(nikdy nevynechej) 

Motivačně skupině připomeň: 
- cíl: chceme víc poznat Ježíše 
- proč sdílíme příběhy dalším 
- každý z nás může začít 
podobnou skupinu se svými 
přáteli 

OSLAVA JEŽÍŠE 

Jednoduše oslav Ježíše.  
- poděkuj za vděčnosti  
- popros za starosti  
- popros, aby k nám dnes mluvil 
skrze čtení Bible 

BIBLE  

Přečtěte dnešní text pomocí 
metody Discovery 

- Jeden pomalu nahlas přečte, 
ostatní sledují v textu.  
- Někdo jiný znovu nahlas čte, 
ostatní jen naslouchají. 
- Nikdo se nedívá do textu. 
Společně rekapitulujeme text 
zpaměti. 
- Všichni podle textu prověříme 
správnost. 

• Co tento text říká o Ježíši / 
Bohu? 
• Co tento text říká o lidech? 

AKCE  
(nikdy nevynechej)  

• Pokud je toto Slovo od Boha, co 
z tohoto textu uvedeš do praxe?  
• S kým budeš sdílet tento 
příběh, myšlenku?  
 

ROZHOVOR S JEŽÍŠEM 

Společně nebo ve dvojících 
oslovte Ježíše. 
(Např. s myšlenkami z dnešního 
setkání; poproste Ho, ať vám 
pomůže s věcmi, které chcete 
uplatnit v praxi.) 
 

PROCVIČOVÁNÍ  
(nikdy nevynechej)  

Ve dvojicích si převyprávějte 
dnešní příběh jako byste ho říkali 
člověku, se kterým ho chcete 
sdílet.  
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Texty ke čtení 

7 Ježíšových zázraků podle Jana 
Jan 2:1-12 - Nejlepší víno 
Jan 4:43-54 - Tvůj syn žije 
Jan 5:1-15 - Vstaň a choď 
Jan 6:1-13 - Pět chlebů a dvě ryby 
Jan 6:14-21 - Utišení bouře 
Jan 9:1-41 - Uzdravení slepého 
Jan 11:1-45 - Lazare, pojď ven! 

 

BIBLE 
 

Každý Ježíšův učedník může založit Discovery skupinu. Tato karta poskytuje základní know-how, jak na to. 
Jak začít novou Discovery skupinu? 
1. Udělej si širší seznam svých přátel a poznač si, koho pozveš. 
2. Stanov datum a místo. Je vhodné pořádat setkání ve stále stejný čas a den týdne, ať se to lépe pamatuje. 
3. Pozvi lidi - připrav si, co jim řekneš. Zvi lidi opakovaně. 
V pozvání můžeš zmínit některé z těchto prvků: přátelé, skvělá komunita lidí, které zajímají hlubší věci, 
výborná odlehčená atmosféra, Bible, moudrost, poznávání Ježíše, principy do života, osobní rozvoj, tvoje 
vlastní zkušenost, co ti Discovery přináší, aj. 
4. Udělej první setkání Discovery a dělej ho pravidelně. 

 Vezmi k sobě alespoň jednoho parťáka, který v tom 
bude s tebou.  

 Někdy se stane, že nikdo nepřijde. To je skvělá 
příležitost, abys o tom mluvil s Ježíšem a abys 
znovu přemýšlel, koho dalšího by to mohlo zajímat.  

 Pravidelně vše konzultuj se svým mentorem 
(zkušenějším Ježíšovým učedníkem). 

5. Vše konzultuj s Ježíšem a modli se za lidi. 
Na prvním Discovery 
Jednoduše se všichni představte a krátce vysvětli členění Bible (knihovna, členění: knihy, kapitoly, odstavce). 

NÁVRAT  ► Řekněte si, jak se vám dařilo v Akci z karty #11? (Nevynechej tuto otázku!) 

►Vyhledej a přečti: Ezdráš 7:10   

AKCE  

► Začni Discovery skupinu! 
►Řekni o Ježíši pěti lidem tento týden. Dělej to každý týden. 

PROCVIČOVÁNÍ   

► Vysvětli, jak začít Discovery skupinu.  
► Zkusmo proveď průběh Discovery (s.1). 
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