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KONTAKT A REGISTRACE PROSTĚ PŘÍBĚH

 

CHCETE...???

... PŘIDEJTE SE K NÁM
Karmel, Smilovice u Třince

KS Praha, Na Žertvách 23

- studovat  Bibli  s  dětmi  anebo  mládeží  tak,  aby 
  tomu rozuměli?
- vnášet  nové nadšení  do vašich rodinných ztišení?
- naučit se nenásilným  způsobem  svědčit o Bohu?
- kázat interaktivním  způsobem,  aby  slovo 
  proměňovalo životy posluchačů?
- aby se lidé ve vašem sboru naučili s radostí
  studovat Bibli?
- studovat Bibli s lidmi, kteří neumějí nebo 
  nechtějí číst?
- připravit tým pro krátkodobou misii?

24.-26.4. a 8.-10.5.2020 v Praze 

27.-31. července 2020 ve Smilovicích

 To je podobné i u nás v Česku! Lidé, kteří se učí 
posloucháním, si jako prostředek komunikace 
nejraději vybírají příběhy. Pozoruhodné je, že 75% 
Bible nám Pán Bůh dal ve formě příběhů. 

Naučíme vás způsob, jak vyprávět fascinující 
biblické příběhy výstižným způsobem a vést 
interaktivní rozhovory o pasážích z Bible. Účastníci 
rozhovorů pochopí biblické pravdy, zapamatují si 
je a předají je dále.

Vyučování probíhá po celý den. Kurz je velice 
interaktivní a praktický, 1/3 času je věnována 
vyučování a 2/3 procvičování naučeného. 

   Více než 80 % lidí na světě se neumí učit čtením 
nebo jim tento způsob není blízký.

Oslovují srdce, ne jen hlavu.

JEŽÍŠ VYUŽÍVAL PŘÍBĚHY

Induktivní studium Bible formou rozhovoru

Wycliffovi překladatelé Bible, z.s.
Slezská 874

737 01 Český Těšín
skoleni@wycliffe.cz

"Absolventi kurzu STS zažívají největší odezvu na 

evangelium, jakou doteď kdy zažili"

                     Grace Bible College, biblická vysoká škola v Indii.

MÍSTA KONÁNÍ: 

www.simplythestory.org



Líbila se mi atmosféra kurzu. Rychle jsme se sblížili, protože 
máme rádi Bibli. Velmi se mi líbilo, že metoda Prostě příběh 
vede lidi, aby při studiu používali zdravý rozum, ale příběhy 
zároveň promlouvají do srdce.   

(David, laický kazatel ECM, Jihlava)

Ráda vyučuji Bibli pomocí diskuse. Četli jsme ale hodně textu a 
pro někoho to bylo těžké. PP je mnohem jednodušší a do 
diskuse se může zapojit každý.

(Martina, laická kazatelka ECM Jihlava)

Ve vlaku jsem si s kolegou povídal o Černobylu a lidech, kteří 
pomáhali odklízet havárii a stálo je to život. Připomnělo mi to 
Ježíše a podle vzoru PP jsem kolegovi vyprávěl příběh o 
malomocném. Byl z toho velmi hezký rozhovor. Poprvé jsme 
spolu mluvili o Bohu. 

(Petr, Plzeň)

Líbí se mi, že za 90 minut si člověk dovede připravit 30 
minutovou promluvu a dokonce to jde zredukovat i na 15 nebo 
5 minut, ale stejně to jde do hloubky.  

(Andrej, Hranice na Moravě)

Díky STS jsem získala hlubší vztah s Bohem, zamilovala si 
biblické příběhy, ale získala jsem i větší odvahu vystupovat 
před lidmi a nebát se chyb. Stále z toho čerpám. 

(Verča, Český Těšín)

Začali jsme na skupince studovat Bibli stylem PP. Moc nás to 
baví, nacházíme tam mnoho nových věcí a postupně si 
všímáme zajímavých propojení, opakování či paralel s 
předchozími příběhy. Skvělé je, že si to člověk z těch minulých 
diskuzí fakt pamatuje.               (Rút, Praha)

Od té doby, co jsme začali používat PP na skupince, se do 
diskuse zapojují i lidé, kteří před tím mluvili zřídkakdy. 

(Jana, Světlá N.Sázavou)

Tento způsob uvažování nad Písmem a předávání má smysl, 
protože mluví do hloubi duše člověka a napojuje se na jeho 
vnitřní myšlení i emoce. Nutí tě vyjádřit se a být aktivní – ne 
jen pasivně naslouchat. 

(Ondra, Praha)

při registraci a platbě do 15.6. 2020

(od 16.6.2020 cena 3300,-Kč)

29.-31.  2020července

8.-10.5.2020

27.-31. července 2020

24.-26.4. a 8.-10.5.2020 

při registraci a platbě do 15.6.2020   

(od 16.6.2020 cena 2100,-Kč)

KS Praha, Na Žertvách 23

Karmel, Smilovice u Třince

INSTRUKTORSKÝ KURZ: cena 980,-Kč ZÁKLADNÍ KURZ: cena 720,-Kč 

INSTRUKTORSKÝ KURZ: cena 3.100,-Kč ZÁKLADNÍ KURZ: cena 1.950,-Kč 

Cena instruktorského a základního kurzu zahrnuje: kurzovné, studijní materiály, oběd a večeři. 

Cena instruktorského a základního kurzu zahrnuje: kurzovné, ubytování, plnou penzi a studijní materiály.              

A jaký bude Tvůj příběh?

Instruktorský kurz: 

Pod vedením instruktorů se nejprve naučíš metodu STS 

(Prostě příběh) používat a později vyučovat. Budeš pomáhat 

instruktorům při učení základního kursu. Celé školení tedy 

projdeš dvakrát, jednou jako student a jednou jako instruktor. 

Tím se metodu lépe naučíš, získáš větší jistotu při jejím 

používání a naučíš se navíc, jak vést diskusi na skupince.

Základní kurz: 

V průběhu tohoto kurzu se naučíš, jak si rychle zapamatovat 

biblický příběh, jak ho povědět a následně ho formou 

rozhovoru vyučovat. Naučíš se klást otázky, které pomohou 

Tvé rodině, přátelům a sboru objevit v Bibli duchovní 

bohatství a aplikovat ho v životě.


