10. Nezávislost
1. Hra:
Představ si, že jsi Robinson Crusoe a po dobu jednoho roku bys měl žít na pustém
tropickém ostrově. Rozdělte se do skupinek (max. po osmi lidech) a diskutujte nad
touto otázkou:
Kromě oblečení a jídla si smíte na ostrov vzít 3 z těchto níže uvedených věcí. Co si vybereš?
•
•
•
•
•
•
•

Spoustu knih
CD přehrávač a spoustu CDéček
Jeep
Mobil
Pyžamo
Postel
Bibli

2. Čtení textu:

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hudební nástroj
Surfovací prkno
Televizi (na baterie) a satelit
Domácí zvířátko (kočku nebo psa)
Lékárničku
Zásobu sladkostí

Lukáš 2,41-52

(Některé z níže uvedených bodů můžete rozdat několika dorostencům předem jako svědectví.)

3. Diskuse:

1.
2.
3.

•
•
•
•
•
•

Popiš jaké to bylo, když ses ztratil, utekl rodičům (když jsi byl dítě) apod.
Kdy jsi začal sedávat u „stolu s dospělými“ při různých rodinných návštěvách?
Kdybys měl své rodiče oznámkovat za to, jak Tě vedou k zodpovědnosti za Tvůj život, jak bys je
oznámkoval?
Kdybys měl(a) děti, co bys dělal(a) jinak v jejich výchově?
V čem máš pocit, že jsi už vyrostl(a)?…v jaké oblasti si jsi jistý(á), že už nejsi dítě?
Myslíš si, že je dobré být nezávislý na nikom? Je důležité být závislým na Bohu? Proč?
Přečtěte si ještě jednou v. 52. Co můžeš udělat proto, abys rostl ve svém vztahu k Bohu?
Jak můžeš růst ve svém vztahu s rodiči?
Modlete se spolu za to.

4. Naučení biblického verše:

2. Moj 20, 3-5 1

5. Hra:
Přines na dorost dostatek velkých papírů formátu A3, barvy, pastelky, fixy, plastelínu, modurit …atd. Požádej
dorostence, aby pomocí kresby či jinak vyjádřili „nezávislost“. Na konci dorostu si spolu všechny obrázky
prohlédněte, popř. hádejte, co který obrázek vyjadřuje.

APLIKACE!
Poznámka: Na toto téma si určitě pozvěte výkladovce. Téma „nezávislost“ nemá účel navodit dorostencům
pocit, že si můžeme dělat co se nám zlíbí.
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Dorostová biblická studia jsou zpracována podle Serendipity Student Bible, New International Version r.1994, 1278 s.

