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Oslovují srdce, nejen hlavu
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Induktivní studium Bible formou rozhovoru

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

www.wycliffe.cz/sts
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29. srpna - 2. září 2017
nebo 31. srpna - 2. září 2017

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

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. Kurs je velice interaktivní a praktický, 1/3 času je věnována vyučování a 2/3
procvičování naučeného.

„Muži, kteří byli v pozadí, se ujímají vedení.”
instruktor STS

...přidejte se k nám
„Nejprve jsem tento způsob využil, když jsem vyprávěl příběh při
chválách v našem sboru. V průběhu následujícího týdne lidé ze
sboru tento příběh převyprávěli dalším a díky tomu přivedli do
sboru nových 11 lidí.”
účastník kurzu STS

„Absolventi kursu STS zažívají největší odezvu na evangelium,
jakou doteď kdy zažili.”
Grace Bible College, největší biblická vysoká škola v Indii

Vyber si ze dvou možností kurzů:

Instruktorský kurz
29. srpna - 2. září 2017

Základní kurz
31. srpna - 2. září 2017

Pod vedením instruktorů se nejprve naučíš používat
metodu STS (Prostě příběh). Později tě naučíme, jak
metodu vyučovat a budeš pomáhat instruktorům při
učení účastníků 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 naučíme tě, jak učit ty, kteří učí ty další.

Instruktorský kurZ: cena 3.195 Kč
při registraci a platbě do 30. 6. 2017
(od 1. 7. cena 3520 Kč)

„Je to velmi dobrý způsob, jak se dají biblické pravdy
o Bohu přinášet člověku dnešních dní srozumitelným, poutavým a interaktivním způsobem.”
Tibor Máhrik, kazatel Církve bratrské, Žilina

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.

Základní kurZ: cena 2.165 Kč
při registraci a platbě do 30. 6. 2017.
(od 1. 7. cena 2 390 Kč)

Cena Instruktorského a Základního kurzu zahrnuje:
kursovné, ubytování, plnou penzi a studijní materiály.
V případě, že budete cestovat o den dříve a potřebujete
ubytování a večeři, nezapomeňte při registraci zaškrtnout
správná políčka v části „Další možnosti”.
Abych mohl co nejlépe zvěstovat evangelium vystudoval jsem vysokou školu a dodělal si PhD. Moje akademické vzdělání v Asii nefungovalo. Až „Příběhy” přinesly revoluci v mé službě a vyučování.
Larry Dinkins PhD. - misionář v Thajsku

reference

„27 let jsem slova Bible studovala, teď jim naslouchám.”
Marianne, překladatelka Bible na Filipínách

„Metodu STS jsem měl možnost zažít naživo. Hned mě
tato metoda studia Bible a zvěstování jejího poselství
zaujala. Vidím v ní veliký potenciál a mnohostranné využiti. Připadá mi to jako „návrat k původnímu“ vyprávění příběhů, které jsou hluboké, pravdivé a mají moc nás
zachránit.”
Ondrej Kolárovský, farář ECAV Košice Terasa

„Při své práci mezi muslimy jsem často narážela na neochotu lidí mluvit o Bibli. Když jsem jim ale v souvislosti
s nějakou situací, o které mi vyprávěli, vyprávěla příběh
z Bible a položila několik otázek, naše rozhovory byly
mnohem plodnější. Metoda STS mi ale také pomohla
v každodenním životě a při práci. Díky důrazu na kladení
otázek se učím raději položit otázku než poučovat. Zjistila
jsem, že lidé jsou pak mnohem otevřenější.”
Ivana S, misionářka Wycliffe

A jaký bude Tvůj příběh?

