
DZIEŃ ZHA 2019 

SCENARIUSZ SZKOŁY SOBOTNIEJ 
  

Uwielbienie pieśnią 

Powitanie 

Odczytanie tekstu: 1 Jana 3,1 

Modlitwa 

 

ŻOŁNIERZE CELOWO STWORZENI 

  

Znów, Królestwo Niebiańskie jest podobne do armii żołnierzy.  

Muzyka w tle: „I’m in the lords army”. 

  

Ogłoszenie z głośników: Chodźcie! Chodźcie wszyscy! Potrzebni są żołnierze do armii Mistrza! Przyjęcie 

rekrutów! Chodźcie! Chodźcie wszyscy! Potrzebni są żołnierze do armii Mistrza! Przyjęcie rekrutów! 

  

Rekruci nadchodzą umundurowani (np. w mundury polowe ZHA lub inna odpowiedni strój) i ustawia-

ją się w szeregu przed oficerem prowadzącym musztrę.  

  

CZĘŚĆ PIERWSZA 

 

Oficer prowadzący: Witajcie rekruci na naborze do armii Mistrza. Każdy z Was jest do niej zaproszony, ale 

najpierw musicie przejść test. (Wręcza rekrutom plecaki i ekwipunek) 

To jest wasze podstawowe wyposażenie. Przez kilka pierwszych tygodni będziecie przystosowywać się do 

funkcjonowania w armii Pana. Załóżcie swoje plecaki i zacznijmy od podstawowego treningu duchowego.  

Będziemy podnosić pieśń nr 616 oraz wyciskać sztangę Jeremiasza 29,11-13. 

  

Pieśń rozpoczynająca: Pieśń nr 616 

Tekst wprowadzający: Jer 29,11-13 

Modlitwa wprowadzająca 

  

CZĘŚĆ DRUGA 

 

Oficer prowadzący: Teraz nadszedł czas abyśmy przeprowadzili ćwiczenia w różnorodnym terenie. W ten 

sposób wykażemy naszą zwinność podczas: pływania, wspinania się, gimnastyki, lekkoatletyki i podnoszenia 

ciężarów. Poprzez doświadczenia w prawdziwych życiowych sytuacjach, będziemy poszukiwać sposobów 

wykonania naszej misji. 

 

Wszyscy Rekruci: Tak jest!  

  

DOŚWIADCZENIA MISYJNE: prawdziwe historie i doświadczenia zuchów, harcerzy, wędrowników  

i kadry związane z działalnością misyjną lub film prezentujący działania misyjne podjęte przez człon-

ków drużyny w ostatnim roku. 

  

 

 

 



SCENKA 

(Grupa rekrutów wchodzi na scenę rozmawiając między sobą) 

 

Rekrut 1: Ten trening jest tak ciężki do przejścia. Czasem czuję, że to dla mnie zbyt wiele.  

  

Rekrut 2: Pamiętaj o tekście z Pierwszego listu Piotra 1,2, w którym jest napisane, że zostaliśmy wy-

brani dla celu nadanego przez Boga Ojca oraz, że zostaliśmy poświęceni przez Jego Ducha, abyśmy byli po-

słuszni Jezusowi i oczyszczeni Jego krwią. Możemy otrzymać tę łaskę i pokój w obfitości. 

 

Rekrut 3: To prawda. Naszym zadaniem jest robić to co prawe, nie tylko przed Panem, ale również 

przed innymi. Przeczytaj 2 Kor 8,21. A więc musimy być czujni i skupieni, utrzymując nasze umysły i ciała  

w pełnej gotowości i formie. 

  

Rekrut 1: Teraz kiedy o tym wspomnieliście, przypomniał mi się tekst z l istu do Efezjan 1,11, że 

wszystkie rzeczy dzieją się zgodnie z Bożym planem i decyzjami, a Bóg wybrał nas abyśmy byli Jego ludźmi 

w jedności z Chrystusem, ponieważ taki był jego cel od samego początku. My tylko musimy stale pracować 

nad jego wykonaniem. 

  

Rekrut 2: Wszystkie rzeczy współdziałają dla naszego dobra. Chodźcie, potrenujmy jeszcze trochę na-

sze bieganie. Kto ostatni na mecie, ten będzie musiał wykonać pięć dodatkowych okrążeń. 

  

POWITANIE 

  

CZĘŚĆ TRZECIA 

 

Oficer prowadzący: Stajecie się coraz bardziej wyćwiczeni— jesteście zaprawionymi w boju rekrutami. 

Możecie wyciskać jak sztangę kilka ksiąg biblijnych i potraficie przeżyć kilka dni w trudnym terenie, lecz mu-

simy podnieść poziom trudności naszego treningu o krok wyżej. Musimy przejść przez Podstawowe Szkole-

nie Przetrwania Wojownika. Nadszedł czas, aby omówić strategię prowadzenia bitwy. 

  

Rekruci: Tak jest!  

  

Oficer prowadzący: Wróg potrafi kłamać, kraść i udaremniać nasze plany. Jest jak ryczący lew, który 

szuka kogo może pochłonąć. 

  

Rekruci: Tak jest!  

  

Oficer prowadzący: W takim razie otwórzmy nasze podręczniki do nauki strategii, aktywując prezen-

tacje w Power Poincie, filmy z nadzieja.tv, Hope Channel Polska, aplikacje lub pdf do lekcji Szkoły Sobotniej 

na urządzeniach mobilnych czy klasyczne papierowe plany strategiczne dla doświadczonych dorosłych re-

krutów.  

  

 

POWTÓRZENIE LEKCJI SZKOŁY SOBOTNIEJ W KLASACH 
Podkład muzyczny w trakcie lekcji 

  

 

 

 

 

 



(Rekruci i Oficer prowdzący maszerują śpiewając piosenkę „Nie wiem”) 

  

Oficer prowadzący:  Nie – wiem – co – wiesz – przy – ja – cie – lu, 

Rekruci: Nie – wiem – co – wiesz – przy – ja – cie – lu, 

Oficer prowadzący:  Zos – ta – łeś - stwo – rzony – dla – celu. 

Rekruci: Zos – ta – łeś - stwo – rzony – dla – celu. 

Oficer prowadzący:  Kolejno odlicz! 

Rekruci: Raz, dwa. 

Oficer prowadzący:  Kolejno odlicz! 

Rekruci: Trzy, cztery. 

Oficer prowadzący:  Kolejno odlicz! 

Rekruci: Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy cztery.   

Powtórzenie całości 

  

Przerwa w maszerowaniu 

Oficer prowadzący: Kim jesteście? 

Rekruci: Żołnierzami! 

Oficer prowadzący: Czyimi żołnierzami jesteście? 

Rekruci: Bożymi żołnierzami! 

Oficer prowadzący: Jaki jest wasz cel? 

Rekruci: Aby wielbić i wywyższać Boga!  

Oficer prowadzący: A jak to będziecie robić? 

Rekruci: Będziemy posłuszni i będziemy czynić innych JEGO uczniami!  

Oficer prowadzący:  Nie słyszę was! 

Rekruci: Będziemy posłuszni i będziemy czynić innych JEGO uczniami!  

Oficer prowadzący: Jesteście pewni? 

Rekruci: Tak jest! Ponieważ to nasze ręce są JEGO rękami na tym świecie!   

  

Oficer prowadzący: Bycie częścią służb mundurowych to coś więcej niż noszenie naszych reprezenta-

cyjnych mundurów. Jesteśmy dziećmi Bożymi! Zostaliśmy cudownie stworzeni w konkretnym celu. Tym ce-

lem jest to, aby bać się i wielbić Boga, jako że nie żyjemy tylko dla Niego, ale również po to aby czynić kolej-

nych ludzi Jego uczniami. Dlatego wszyscy jesteśmy częścią Bożej armii. Nie jesteśmy powołani do tego aby 

nosić prawdziwą broń, ale uzbrajamy się w Słowo Boże, przyjmując Bożą strategię, kiedy pozwalamy Bogu 

używać nas do tego, by zburzyć twierdzę Szatana. Jeśli jeszcze nie wstąpiłeś do tej armii, teraz jest na to od-

powiedni moment! Jeśli właśnie to zrobiłeś, zapnij i popraw całe swoje umundurowanie i sprzęt, gdyż ciągle 

jesteśmy w stanie wojny przeciwko wrogowi. Dążmy do tego, aby wypełnić nasz cel! Nasze powołanie!  

Żołnierze wymaszerowujemy!  

  

(Rekruci wypełniają rozkaz Oficera i maszerują śpiewając piosenkę „Nie wiem”) 

  

MODLITWA KOŃCZĄCA 

  

 


