2. Jedinečnost! Jsem někdo, kdo…
1. Hra:
Sedněte si do kruhu, a jeden po druhém čtěte výrok za výrokem, tzn. první
člověk přečte první výrok a odpoví na něj, druhý člověk přečte druhý výrok a odpoví
na něj…atd. Každý sám musí hádat jak ostatní odpoví na svůj výrok a počítat si body
za každou „trefnou“ odpověď. Kdo má nejvíce bodů…vyhrává. Tady jsou výroky…
JSEM NĚKDO, KDO…
ANO

NE

MOŽNÁ

… se červená když slyší kompliment……………………………………………………………………
… nemá problém říct druhému, že má rozepnutý poklopec……………………………………….…….
… si zpívá v koupelně…………………………………………………………………………………..
… srká polévku………………………………………………………………………………………….
… miluje skládat puzzle…………………………………………………………………………………
… nesnáší létání…………………………………………………………………………………………
… sleduje telenovely…………………………………………………………………………………….
… se bojí tmy……………………………………………………………………………………………
… z postele vstává na poslední chvíli…………………………………………………………………..
… cestoval za oceán…………………………………………………………………………………….
… sleduje sportovní zprávy………………………………………………………………………………
… spává s medvídkem (plyšákem) …………………………………………………………………….
… řekne příteli, že mu „smrdí“ z pusy………………………………………………………………….
… rád žertuje…………………………………………………………………………………………….
… jí zákusek před hlavním jídlem………………………………………………………………………
… rád sleduje animované filmy…………………………………………………………………………
… rád jí játra…………………………………………………………………………………………….
… se dotkne jazykem nosu………………………………………………………………………………
… spí rád ve spacáku……………………………………………………………………………………
… má rád klasickou hudbu………………………………………………………………………………
… se rád moderně obléká……………………………………………………………………………….
… těžko usíná……………………………………………………………………………………………
… rád vaří……………………………………………………………………………………………….
… oblečení skládá „do komínku“……………………………………………………………………….
… pravidelně uklízí svůj pokoj………………………………………………………………………….
… má rád akční filmy……………………………………………………………………………………
… před spaním čte knihu……………………………………………………………………………….
… ze všech ročních období má nejvíce rád zimu……………………………………………………….
… se rád stará o malé děti……………………………………………………………………………….

2. Čtení textu:

Lukáš 19:1-10

3. Diskuse:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaká je podle Tebe ideální výška člověka?
Měl jsi už někdy nějaký zážitek se slavnou osobností (celebritou)? Změnila Tě tato zkušenost nějak?
Kde Ježíš nejprve našel Tebe? Někde na stromě? Nebo někde úplně jinde?
V 9. verši říká Ježíš: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu.“ Jak přišlo spasení k Zacheovi?
Můžeš popsat, co Tebe dělá jedinečným?
Zacheus si uvědomil, že musí vrátit peníze těm, které okradl. Jaké špatnosti potřebuješ napravit ve svém
životě Ty?
Skupinku ukončete tak, že budete postupně po řadě hovořit o jednom člověku ze skupinky. Ta osoba
bude v tu chvíli sedět tiše a ostatní jí budou říkat proč si myslí, že je ta osoba jedinečná. Tak se
vystřídají všichni ve skupince.

4. Naučení biblického verše:

Lukáš 19,10

5. Hra:
Pravda a lež – všichni se posadí do kruhu, a jeden po druhém řekne o sobě jednu pravdivou a jednu smyšlenou
věc, zálibu, situaci kterou prožil, apod. Ostatní hádají, která z odpovědí je pravda a která lež. Snažte se o sobě
říct něco, co o Vás druzí ještě nevědí.

6. Čtení textu:

1.Korintským 12:12-31

7. Studium ve skupinkách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Už jste měli někdy zlomenou nějakou kost? Pokud ano, tak kterou? Jak se Ti to stalo?
Který z pěti lidských smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť) je nejdůležitější?
Máš nějaké schopnosti, dovednosti, záliby…o kterých ostatní ze skupinky ještě neví?
Na stupnici od 1 do 10 (1=je mi to jedno……..10=hodně mi na tom záleží) ohodnoť jak moc je pro
Tebe důležité zapadnout mezi ostatní, být populární, být výjimečný?
Kdyby ses měl přirovnat k některé z částí Kristova těla (oko, ruka…)…co by sis vybral? Proč?
Jakým způsobem jsi propojen s Tvým „sborovým tělem“ (místním sborem)? Jak můžeš tomuto sboru
pomoci, aby fungovalo jako „jedno tělo“ lépe?
Ukončete skupinku modlitbami za Váš sbor, církev, vedení církve…aj. 1

APLIKACE!
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Dorostová biblická studia jsou zpracována podle Serendipity Student Bible, New International Version r.1994, 1278 s.

