6. Osobnost
1.Hra:
Rozdělte se do dvojic. Pokuste se uhádnout, jak Tvůj soused odpovídal na níže
uvedené otázky. Za každou správně uhádnutou odpověď máš 10 bodů. Vyhrává ten z dvojice,
který získá více bodů.

Můj soused je někdo, kdo…

ANO

NE

1. sní čokoládu na posezení…………………………………………………………………………
2. nerad vstává před devátou………..………………………………………………………………
3. nemá rád špenát…………….……………………………………………………………………
4. se rozčílí když mu doma snědí poslední sousto…………………………………………………
5. se dokáže radovat z maličkostí ……………………………………………………………………
6. má rád romantické procházky pod letní oblohou…..……………………………………………
7. si vychutnává, když ho někdo za něco pochválí…………………………………………………
8. rád všem vypráví co prožil v posledních dnech…….……………………………………………
9. rád sedí tiše a nepozorovaně pozoruje ostatní…………………….………………………………
10. se rozčílí když vidí, že něco nefunguje jak by mělo.……………………. ……………………

2. Čtení textu:

Lukáš 10, 38-42

3. Diskuse:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Když má přijít do k Vaší rodině návštěva, jak se na to připravujete? Kdo co chystá? Kdo uklízí? Co
ještě děláte? Jak se na návštěvu připravujete?
Kdyby ses měl(a) přirovnat ke dvěma sestrám z příběhu. Chováš se více jako Marta? Anebo Marie?
Kdyby sis měl(a) vybrat kamarádku mezi Marií a Martou. Kterou by sis vybral(a)?
Kdyby sis měl(a) vybrat zaměstnance mezi Marií a Martou. Kterou by sis vybral(a)?
Otázka pro kluky: Kdyby sis měl vybrat za ženu mezi Marií a Martou. Kterou by sis vybral?
Otázka pro holky: Kdyby sis měla vybrat za spolubydlící mezi Marií a Martou. Kterou by sis vybrala?
Kdybys mohl(a) něco změnit své osobnosti, co by to bylo?
Ve verši 42. Ježíš říká: „pouze jedna věc je potřebná“. Co myslel tou věcí?
Kdyby Ježíš navštívil Tebe, co by mohl vytknout Tobě …že to odvádí Tvou pozornost od
podstatnějších věcí v životě?
Ježíš Martě řekl, že se trápí a stará nad mnoha věcmi (v. 41). Nad čím se staráš a trápíš Ty?
(Ukončete skupinku modlitbou za tyto problémy)

4. Naučení biblického verše:

2. Timoteova 1,7

5. Hra:
Týden předem požádejte dorostence, aby se připravili na tento dorost, a jakýmkoliv způsobem vyjádřili
něco, co vystihuje jejich osobnost. Můžou hudebně, pantomimicky, kresbou či jinak vyjádřit něco, co je pro
jejich osobnost typické. Na dorostu pak budou ostatní hádat, oč jde.

6. Čtení textu:

2. Timoteova 1,1-12

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

Po kom jsi zdědil svůj vzhled? Spíše ze strany mamky nebo taťky?
Po kom jsi zdědil svou osobnost (povahu, vlastnosti, smysl pro humor, atd.)?
Jsi spíše introvert nebo extrovert? (vysvětli tyto pojmy!)
Kdo z Tvé rodiny Tě nejvíce vede k víře a podporuje v následování Krista?
Kdo je byl a je Tvým duchovním rádcem?
Verš 7 nám říká, že Kristus nám dal ducha moci a ne bázlivosti. V jakých oblastech Tvého života
potřebuješ zažít Boží moc?
Modlete se spolu za tyto věci. 1

APLIKACE!
Poznámka: Můžete vyhledat ve slovnících nebo odborné literatuře co je to vlastně osobnost člověka, jak nás
ovlivňuje či neovlivňuje, a diskutovat spolu o tom s dorostenci. Můžete si připravit nějakou zajímavost o někom
slavném (třeba A. Einstein, A. Hitler, W.A. Mozart) a diskutovat o tom, jakou měli osobnost.
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Dorostová biblická studia jsou zpracována podle Serendipity Student Bible, New International Version r.1994, 1278 s.

