8. Sny a touhy
1. Kviz:
Vytvořte skupiny po šesti lidech. Každý ve skupině si vybere jednu z kategorií. Pak každý
čte svou kategorii (s přestávkami aby si to ostatní ve skupince mohli promyslet a tipnout si)
než přečteš odpovědi. Za každou správnou odpověď od Tebe ostatní získají počet bodů,
které odpovídají dané otázce. (viz strana 2 až 4)

2. Čtení textu:

Genesis 37, 1-11

3. Diskuse: (Některé z níže uvedených bodů můžete rozdat několika dorostencům předem jako svědectví.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Když jsi byl(a) dítě, čím jsi chtěl(a) být?
Jaký byl Tvůj největší sen, jaký jsi kdy měl(a)?
Jaký je teď Tvůj největší sen …co se týče Tvé budoucnosti?
Když Josef řekl svým bratrům o svém snu, nenáviděli ho za to (v.5). Jak jsi na tom s nasloucháním
druhým o jejich snech? Bereš je vážně? Závidíš jim? Podporuješ je?
Jak by jsi popsal svůj život? Jako „sladký sen“ nebo jako „noční můru“? Proč?
Jak se cítíš, když máš sdílet své sny před touto skupinkou?
Pověz nám o nějakém svém snu, který Ti Bůh splnil.

4. Naučení biblického verše:

Židům 11, 6

5. Hra:
Pád důvěry: Jděte s dorostem někam, kde je na zemi kmen stromu anebo nějaká vyvýšenina. Požádejte
dobrovolníka, aby vylezl na kmen (nebo vyvýšeninu), otočil se k Vám zády, zatímco ostatní pospojují ruce tak,
aby vytvořili plochu, kterou zachytí dobrovolníka. Poté požádejte dobrovolníka, aby Vám všem spadl přímo do
náruče. (dbejte opatrnosti!)

6. Čtení textu:

Židům 11: 1-16

7. Studium ve skupinkách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Co byla nejriskantnější věc, kterou jsi v poslední době udělal?
Kdo Tě nejvíce povzbudil, svým příkladem víry?
Jak bys definoval víru? Porovnej svou dopověď s veršem 1.
Co je podstatnou součástí života, který je příjemný Bohu? (verš 6)
Kdybys věděl, že to určitě dokážeš. Který z Tvých velkých snů bys chtěl uskutečnit? Co Ti v rom
brání?
Přečti si verš 13. Na stupnici od 1 do 10 (1= úplně v pohodě, 10= kde to jsem?) vyjádři, jak si moc ve
své víře připadáš jako „cizinec a přistěhovalec na zemi“.
V jaké oblasti svého života máš pocit, že Ti Bůh říká, abys „vykročil ve víře“?
Modlete se spolu za tyto první kroky víry.1

APLIKACE!

1

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

1.

Kviz:

SPORT
Otázka za 1 bod:

Raději bych:
a/ se díval na sport v televizi
b/ si sám nějaký sport zahrál

Otázka za 2 body:

Na sportovním zápase bych se nejspíše choval(a) takto:
a/ řval(a) na rozhodčího
b/ dělal(a) vlny
c/ pořádně se vyřádil(a)

Otázka za 3 body:

Když sleduji sport, nejraději k tomu jím:
a/ hot-dog
b/ chipsy
c/ sladkosti
d/ něco jiného

Otázka za 4 body:

Sport, který bych rozhodně nezkusil(a):
a/ bungee jumping
b/ horolezectví
c/ skok padákem
d/ vodní lyže
e/ snowboard

ZVÍŘÁTKA
Otázka za 1 bod:

Myslím, že nekrásnější zvířátko je:
a/ pes
b/ kočka

Otázka za 2 body:

Kdybych si mohl vybrat psa, byl by to:
a/ malý zbrklý psík
b/ velký pes, co si rád hraje
c/ pohodový, lenivý pes

Otázka za 3 body:

Co by mě nejvíce odradilo od domácího mazlíčka?
a/ uklízet nepořádek
b/ štěkot /mňoukání v noci
c/ když jsou všude okolo chlupy
d/ když trhají papuče/škrábají nábytek

Otázka za 4 body:

Můj nejoblíbenější domácí mazlíček kromě psa a kočky by byl:
a/ had
b/ opička
c/ zakrslý králík
d/ křeček
e/ rybičky

JÍDLO
Otázka za 1 bod:

Nejraději jím:
a/ doma
b/ v restauraci (nebo venku s přáteli)

Otázka za 2 body:

Když si čtu „menu“, vybírám si:
a/ něco známého
b/ něco, co jsem ještě nejedl(a)
c/ to nejlevnější

Otázka 3 body:

Kuře jím nejraději jako:
a/ smažené řízky
b/ pečené křidélka
c/ pečené stehýnka
d/ plněné nádivkou

Otázka za 4 body:

Když mám sám(a) uvařit:
a/ něco jednoduchého bych zvládl(a)
b/ když vařit, tak jedině nějaké maso
c/ na vaření moc nejsem, ale upéct něco sladkého…to je jiná!
d/ kdybych byl(a) doma, vařil(a) bych každý den
e/ vaření je ztráta času, stravuji se ve škole (v práci)

OBLEČENÍ
Otázka za 1 bod:

Nejraději nakupuji oblečení:
a/ v malých obchůdcích
b/ v supermarketu
c/ v obchodním domě
d/ na tržišti (v Polsku, u Vietnamců)

Otázka za 2 body:

Nejraději se oblékám:
a/ neformálně
b/ formálně
c/ sportovně
d/ nedbale
e/ slavnostně

Otázka za 3 body:

Když si kupuji oblečení, nejprve se dívám:
a/ na cenu
b/ na materiál
c/ styl ( střih, jestli je to moderní a pohodlné)
d/ kvalitu
e/ značku

Otázka za 4 body:

Když si kupuji nějaké oblečení, obvykle:
a/ nakupuji celý den a vyhledávám slevy
b/ vyberu si jeden obchod, ale tam vyzkouším úplně všechno
c/ koupím první věc, kterou si vyzkouším
d/ kupuji zásadně bez vyzkoušení

KONÍČKY
Otázka za 1 bod:

Raději chodím:
a/ na hory
b/ k vodě

Otázka za 2 body:

Když jsem na prázdninách, nejraději bydlím:
a/ u známých
b/ pod stanem
c/ na ubytovně
d/ v hotelu

Otázka za 3 body:

Když jsem na táboře, nejraději:
a/ chodím na hory
b/ chodím plavat
c/ hraji sporty
d/ nedělám nic

Otázka za 4 body:

Ve svém volném čase doma nejraději:

a/ dívám se na televizi
b/ sedím u počítače
c/ poslouchám hudbu
d/ jsem venku na zahradě
e/ něco vyrábím (např. modely letadel, nebo práce v garáži…apod.)
f/ něco tvořím (kreslení, šití, pletení…apod.)
g/ jdu ven s přáteli

ZVYKY
Otázka za 1 bod:

Zubní pastu vytlačuji:
a/ od konce
b/ od prostředku

Otázka za 2 body:

Kdybych se ztratil(a):
a/ někoho bych se zeptal(a) na cestu
b/ podíval(a) bych se do mapy
c/ chodil(a) okolo a snažil(a) se najít cestu sám(a)

Otázka za 3 body:

Když se večer převlíknu do pyžama, věci si obvykle nechám:
a/ přehozené přes židli v pokoji
b/ na zemi kam dopadly
c/ v koupelně
d/ ve skříni

Otázka za 4 body:

Když umyji nádobí:
a/ nechám ho okapat a oschnout –pak ho uklidím
b/ hned ho otřu utěrkou a uklidím
c/ nádobí u nás myje a utírá máma (táta, sestra…)
d/ máme doma myčku na nádobí

