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EXPLORE je novou verzí původní Modular School



Srdce každého z nás volá po opravdovém spojení s Bohem, po tom, 
abychom pro sebe objevili velikost Jeho lásky a dali Mu svolení proměnit 
náš život tak, aby nám nic nebránilo v cestě za Ním. Pokud se s tímto 
ztotožňujete nebo pokud toužíte pomáhat ostatním objevit tyto věci i pro 
sebe, kurz EXPLORE je právě pro Vás!

CO ZNAMENÁ EXPLORE?
EXPLORE je sérií víkendových kurzů, díky nimž mohou křesťané projít 
cestou osobní proměny a být tak vybaveni vším potřebným pro plný 
život a službu. Cílem Ellel Ministries je propojit ve vyučování a ve službě 
působení Slova a Ducha. 
 
Společně zjistíme, že existuje naděje pro problémy, kterým mnozí z 
nás každodenně čelí – například úzkost, stres, fyzická bolest, emoční 
vyčerpání, problémy ve vztazích, závislosti a deprese. Také budeme 
objevovat, co skutečně znamená žít v blízkém vztahu s Bohem a jak pro 
Něj žít v rámci jeho královské rodiny. 
 
Absolventi EXPLORE získají nástroje k tomu, aby mohli vést ostatní k 
uzdravení a k učednictví.

Každé víkendové setkání se skládá z bloku chval, biblického vyučování, 
skupinové diskuze, různých aktivit a příležitostí k modlitbám. 

PRO KOHO JE EXPLORE?
EXPLORE JE PRO KAŽDÉHO, KDO…

…touží po bližším, hlubším a smysluplném vztahu s Bohem

…si je vědom, že v jeho životě existují věci, které mu zabraňují v plném 
rozvoji

…chce porozumět Božímu plánu pro svůj život, aby ho mohl naplňovat

…chce více porozumět uzdravení, aby byl schopen ho přinášet ostatním.  

EXPLORE je pro všechny ve věku 18 až 118 let! Je určen pro nové křesťany 
i ty, kteří jimi jsou už desetiletí. Není pro něj potřeba žádné speciální 
kvalifikace.

JEDINÉ, CO POTŘEBUJETE, JE OTEVŘENÉ SRDCE PRO PÁNA
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Tam pak začnete hledat
Hospodina, svého Boha.

Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou
svou duší, najdeš ho.

5. Mojžíšova 4,29 
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JAK PROBÍHÁ KURZ EXPLORE?
PÁTEK A SOBOTA:  Čekají nás chvály a inspirující vyučování včetně 
příležitostí k osobnímu rozjímání a diskuzím ve skupinkách. Součástí 
každého kurzu je také část nazvaná „setkání tváří v tvář“, což je příležitost 
osobně reagovat na dané učení a přijmout modlitební službu týmu Ellel 
Ministries.

Na EXPLORE je skvělé to, že Bůh nepracuje pouze na našich společných 
setkáních, ale pokračuje i poté.

Studijní materiály k EXPLORE zahrnují pracovní část s aktivitami, otázkami 
a citáty z Bible, které Vám pomohou růst a přijímat od Pána i ve Vašem 
osobním čase. 

KURZY EXPLORE 
Seznam kurzů série EXPLORE…

EXPLORE A

• Souvislosti – jaké základy položil Bůh pro život

• Poznání Boha – Boží charakter a přirozenost

• Boží univerzální klíč – síla odpuštění

• Ztracen a znovu nalezen – co je lékem na odmítnutí

• Odhalení Božího nepřítele – uzdravení skrze vysvobození

• Skrz naskrz – vnitřní zranění a uzdravení

• Znát sám sebe – co znamená obnovení lidského ducha

• Propojeni – Boží plán pro vztahy

• V bezpečí – co funguje proti strachu a úzkosti

• Praktický seminář uzdravení – uvedení služby do praxe. Příležitost 
pro účastníky sloužit a nechat si sloužit od dalších spoluúčastníků 
EXPLORE a členů týmu Ellel Ministries.

EXPLORE B

• Rodinný podnik – co znamená život v Božím království

• Nová DNA – čemu věříme a jak se chováme

• Vysvoboď nás od Zlého – pasti a léčky Nepřítele

• Hodný, zlý a ošklivý – jak nakládat s obtížnými emocemi

• Sexualita podle Božího řádu – Boží řád pro sexualitu a její projevy

• Návrat do normálu – uzdravení z prožitých traumat a neštěstí

• K Jeho obrazu – uzdravení skrze kreativní činnosti

• Jedinečnost – naše Bohem daná identita

• Boží ukazatele – jak se nenechat svést z cesty

• Praktický seminář uzdravení – uvedení služby do praxe

Pro účastníky EXPLORE A a B se bude také konat den „Setkání tváří v 
tvář“, kde jim bude k dispozici osobní modlitební služba.

 
 
EXPLORE +

EXPLORE + je určen pro absolventy EXPLORE A a B, kteří chtějí získat 
hlubší zkušenosti ve službě ostatním.  Kurz je postaven na více než 
třicetiletých zkušenostech a obsahuje mnoho praktických součástí, čímž 
se stává velmi efektivním.
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PROČ ZVOLIT EXPLORE?
V roce 1994 organizace Ellel Ministries spustila tzv. Modular School, 
vyučování a službu uzdravení a učednictví. Tento kurz probíhal na většině 
Ellel center po světě a jeho učení změnilo životy tisíce lidí. Byl to jeden z 
nejefektivnějších a nejplodnějších kurzů, které Ellel kdy pořádala.  

 
Nicméně nechceme pořádat stále stejný kurz jenom proto, že byl 
v minulosti úspěšný, ale naslouchat čerstvě Pánu. Vnímali jsme, 
že je na čase obnovit naše vyučovací materiály – ponechat stejné 
cíle a podobný formát, ale začlenit i nové principy, které nás Bůh 
během let naučil.

Po dvou letech modliteb a plánování jsme vytvořili EXPLORE.

Jsme z tohoto nového programu a jeho potenciálu přitáhnout 
účastníky blíže k Ježíši nadšení. Víme, že když se přiblížíme Ježíši, 
najdeme v Něm svobodu od mnoha věcí, které nás tíží.

Neubrali jsme nic z původního vyučování Modular School, ale spíše ho 
adaptovali tak, aby odráželo směr, kterým nás Pán vede. Hlavním cílem 
Ellel Ministries vždy bude zvěstovat Ježíšovu lásku, která přináší spasení, a 
přesvědčení, že uzdravení a svobodu je možno nalézt pouze v Něm.

Modlíme se za to, abyste skrze Vaši cestu školou EXPLORE došli ke stejnému 
poznání a objevili, kým Bůh je, co pro každého z nás udělal a co bude dělat i 
nadále.  

Jedině s tímto porozuměním můžeme jít ve své službě dále, sloužit Mu 
celým srdcem a vidět, jak přichází Jeho království.  

JAK SE ZAREGISTROVAT
Registraci můžete provést na emailu

info.cz@ellel.org
 

Na tomto emailu také získáte bližší  
informace ohledně kurzovného.

Tak budete svým životem 
dělat Pánu čest a stále se mu líbit, 

ve všem ponesete ovoce dobrých skutků,
budete růst v poznání Boha.

Koloským 1,10



Těšíme se na společnou cestu školou EXPLORE!

POKUD MÁTE JAKÉKOLI 
DOTAZY OHLEDNĚ ŠKOLY EXPLORE, 
KONTAKTUJTE NÁS:

ELLEL ČESKÁ REPUBLIKA: 
info.cz@ellel.org

ELLEL MINISTRIES JE ORGANIZACÍ, JEJÍMŽ PRIMÁRNÍM CÍLEM JE VYUČOVAT PRINCIPY A 
PRAKTICKOU APLIKACI KŘESŤANSTVÍ ZALOŽENÉHO POUZE NA BIBLI.


