
Několik informací týkajících se studií, která se vám dostala 
do rukou resp. na obrazovku. (Stres, Identita, Integrita a 
Přátelství) 

 
Proč vůbec takováto studia? Nápad napsat pár biblických studií mne napadl poté, co 
jsem slyšel mnohé stesky na to, že v našich kruzích chybí materiály pro skupinky. 
Těch pár, které existují v češtině máte někteří buď již prostudovány nebo vám 
nevyhovují a to z různých důvodů. 

Pro koho jsou určena? Jak pro mladší tak pro starší. Při psaní těchto studií jsem 
myslel na to, aby jste mohli do skupinky přizvat i nevěřící přátele. V každém studiu je 
několik všeobecných otázek, které zvou do diskuse každého případného účastníka. 

Jaká je jejich forma? Jak zajisté sami zjistíte, jedná se o snahu skloubit biblické 
studium s širší diskusí o daném tématu. Kdo hledá v těchto studiích jasné odpovědi, 
bude zklamán. Cílem je nasměrovat vás nebo vám pomoci některé otázky dotáhnout k 
vlastním závěrům. Každá lekce se skládá ze dvou částí. První je určena skupince. Jsou 
to otázky, které se týkají buď problému obecně a které mají vést k lepšímu 
vzájemnému se poznání i hlubšímu porozumění problému, nebo které vedou již přímo 
k danému biblickému textu. Druhá část je určena pro vedoucího skupinky a slouží k 
tomu, aby vedoucí skupinky, diskuse se mohl předem na sejití připravit a některé 
odpovědi částečně formulovat nebo si je ujasnit předem. Pochopitelně ale v rámci 
přípravy na skupinku tuto část může projít každý.  

Otázky? V každém studiu jich je hodně a proto se nebojte některé vypustit, zkrátit 
nebo jednotlivou kapitolu rozdělit na dvě setkání. S materiálem pracujte flexibilně, ne 
mechanicky! 

Jaký je cíl těchto studií? Kladl jsem si dvojí cíl. Jeden je lépe pochopit na základě 
Božího slova některé důležité oblasti života. Druhým cílem je na základě těchto studií 
vám pomoci se lépe vzájemně poznat. Snažte se před každým sejití myslet na to, že 
smysl otázek není akademická diskuse o daném problému ale aplikace do života. 
Jakmile se tato dimenze vytratí, ztrácí do jisté míry vaše scházení smysl. 

Proč takováto forma distribuce? Důvod je zcela pragmatický a to peníze. Tento styl 
distribuce je nejlacinější a možná i nejpružnější i když není příliš standartní. Věřím, 
že pokud se tato studia uchytí, pak pro vás nebude problémem si je samostatně 
namnožit. Rád bych zdůraznil, že se jedná o volně šiřitelné texty. 

 

Pokud budete mít jakéko-li připomínky, nápady, kritiku k těmto studiím, nebojte se 
napsat své komentáře. Nejlepší věci se mohou zrodit pouze z dialogu. 

Mám naději, že alespoň některým z vás přinesou tato studia užitek. Pokud se tak 
stane, patří za to dík a sláva tomu, pro koho společně pracujeme. 

David Novák 


