Jak používat toto studium?

Tento studijní materiál je určen pro mládeže a dorosty SCEAV a byl zpracován podle knihy
Boba Gordona & Davida Fardoulyho „Základy kresťanského života“, r. 1995 Bratislava, Kresťanský
život, 278 s.

Snažte se do programu zapojit čím jak nejvíce mladých lidí. Program je zpracován podrobně a
jednoduše (často stačí jen určitou část přečíst), proto je možné zapojit i ty, kteří se jinak zapojit
nechtějí. Protože některé kapitoly studia jsou delší než by se mohlo na jednom setkání zvládnout,
můžete si danou kapitolu klidně rozdělit na dvě setkání.

Svědectví - je zapsáno v jednom nebo ve dvou bodech. Můžeš jej ale rozdat více lidem, tzn.
že více lidí může říct svědectví na stejné téma.

Úvod - je udělán tak, že už k němu není třeba moc dodávat. Jsou to určité výroky (základní
pravdy) podložené Biblickými verši.

Diskuse ve skupinkách – doporučujeme menší skupinky (3 až 4 lidi). V menší skupince je
snazší se otevřít, navíc některé otázky jsou formulovány hodně osobně. Je důležité, aby byl ve
skupince někdo, kdo bude diskusi vést a usměrňovat. Odpovědi si můžete spolu projít, ověřit k jakým
jste došli závěrům. Když si s nějakou otázkou nebudete vědět rady, zeptejte se „výkladovce“.

Výklad – je (většinou) rozdělen do dvou částí. Jeden z nich je koncipován více studijně –
teologicky, ten druhý spíše aplikačně – prakticky. Na výklad si pozvěte někoho ze starších bratří či
sester. Jestli si pozvete jednoho „výkladovce“ na oba výklady nebo na každý výklad jiného
„výkladovce“, je plně na Vás. Nevynechávejte jeden výklad na úkor druhého. Výklady se navzájem
doplňují.

Závěr – podobně jako Úvod nevyžaduje další studium; je to jen shrnutí pravd, které jste se
ve studiu naučili, s jednoduchou aplikací či výzvou ke změně postoje.

Hry a podněty k tématu – hra či podnět k tématu je jen návrh jak téma zpestřit a udělat ho
poutavějším. Samozřejmě není povinné je využít. Naopak, nebojte se využít vlastní představivosti,
tvořivosti a potřeb Vaší skupiny.
Pozn.: Programy mají být pro Vás pouze jakousi osnovou či vodítkem, jak si setkání připravit. Vaše angažovanost, tvořivost a
příprava je proto více než nutná!

