Klaudia Piter
Temat: Wojownicy Pana
Cel: Ukazanie jaką moc i siłę daje nam Pan we wspólnocie
Ilość osób: 40
wiek: gimnazjum, liceum
Czas: 1,5h
Potrzebne materiały: koc, flipchart, lizaki smoczki(20 szt przy 40 osobowej grupie ), pisaki, ołówki,
kredki, teksty z listem Ef i poleceniem do zabawy 1, kolorowe karteczki (10 szt w 4 kolorach, 20 szt w
dwóch kolorach)
Modlitwa: Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź do nas ze swoimi darami, daj nam odkryć co to jest
wspólnota i kim jest wojownik Pana.
Moi drodzy wojownicy...pewnie już kiedyś coś słyszeliście na temat wojowników, ale dziś dowiemy się
czegoś o Wojownikach Pana, dlatego posłużymy się Pismem Świętym Ef 6, 10-20. A teraz jak już
wiemy co na ten temat mówi nam Biblia to...spróbujemy to wykorzystać w tym wieczorku dla lepszego
poznania siebie, wspólnoty i naszego zadania. :) 5 min
No więc...zaczynamy :)
Zabawa 1: poprzez podzielenie uczestników na (są cztery drużyny, każda ma osobny kolor)
*przepaska prawdy - 1 os
*pancerz sprawiedliwości- 1 os
*obuwie gotowości niesienia dobrej nowiny - 2 os
*tarcza wiary- 1 os
*hełm zbawienia - 1 os
*miecz Ducha - 1 os
*ognisty pocisk - 2 os
*zwykły ludek - 1 os
każda drużyna otrzymuje fragment z Ef 6, 13-18 i polecenia zabawy.
Stwórzcie minimum 5 min. scenkę w której cała zbroja(każdy jej element) walczy z pociskami.
(Możecie pokazać że bez któregoś zboja nie jest całkowicie odporna na pociski.) Macie na to 15 minut
:)
Ale...jeszcze zanim zaczniecie to w wymyślaniu jak walczą wojownicy pomoże nam zaśpiewanie
piosenki Wojownicy Pana :) <śpiew piosenki/ 2x - 3 min
<Przedstawienie scenek każdej grupy> - 20 min
Brawa za wspaniałe scenki, a teraz...każdy wojownik powinien dogadywać się we wspólnocie, umieć
pogromić smoka oraz spotkać wybrankę życia, dlatego teraz spróbujemy naszych sił w tych
sytuacjach...:) <podzielenie uczestników na dwie grupy poprzez los kolorowej karteczki i jednej na
której pisze pomocnik.
Zabawa 2: objaśnienie 3 min, zabawa 7 minut
Poproszę pomocnika do siebie, będziesz ze mną trzymał koc. A zabawa polega na tym, że są trzy
znaki: księżniczka (odgarniania włosów do tyłu), wojownik (lewa ręka trzyma prawą za łokieć , a prawa
macha jakby była mieczem) i smok (prawa ręka leży na lewej i podnosi się do góry jakby coś gryzła ).
Musicie wspólnie ustalić jeden znak, tak aby druga drużyna nie usłyszała, ale żeby wszyscy z jednej
drużyny pokazywali jeden inaczej punkt jest dla przeciwnej drużyny, a ja i ... trzymamy koc pomiędzy
Wami. Jeżeli jest księżniczka i wojownik- wygrywa księżniczka, jeżeli smok i wojownik- smok, jeżeli
smok i księżniczka- smok.Powodzenia :)
Brawa dla drużyny...za wygranie, w nagrodę dostajecie...lizaki smoczki :)
Przerywnik muzyczny: nauka 2 min, zaspiewac 5x~`4 min
A teraz znowu sobie zaśpiewamy jak wspaniale jest być wojownikiem Pana.
Tekst jest bardzo prosty (na melodię Gdy na morzu wielka burza)

Gdy już nie wiem co mam robić, On przychodzi z mocą Swą /2x
Swoją siłę daje mi, wola Jego dzieje się.
Bo gdy jestem wojownikiem, On przychodzi z mocą Swą.
Zabawa 3: objaśnienie 2 min, zabawa 10 min
Każdy wojownik musi mieć odwagę, aby rozmawiać i świadczyć, więc teraz drużyna (kolor z
poprzedniej zabawy np.zielona) ustawi się w kółku, a czerwona naprzeciwko nich. Będę mówić tematy
rozmowy, a każda osoba ma minutę na mówienie na ten temat. No więc pierwszy temat:co lubisz
robić?, przesunięcie o np.5 kroków w prawo, następny temat: Jak trafiłeś do tej wspólnoty?,
przesunięcie o 7 kroków w lewo, dlaczego jestem w tej wspólnocie?, przesunięcie o 1 krok w prawo,
co dzięki tej wspólnocie odkryłem?, przesunięcie o 22 kroki w lewo, co chciałbym zrealizować w tej
wspólnocie?
Super, to jak już wiemy coś więcej o sobie, o tej wspólnocie, o tym dlaczego tu jesteś my
to...spróbujemy namalować wspólnie wojowników. Mamy do wykorzystania tą kartkę. Niech każdy z
nas narysuje to którym symbolem był na samym początku, a te osoby które były pociskami mogą
sobie wybrać co chcą narysować, zwykły ludek rysuje postać człowieka. Zadbajmy o to, żeby nasi
wojownicy byli wyraziści i aby każdy wiedział co to miało być. Tu są kredki, pisaki, ołówki. Do dzieła :)
<do końca czasu, około 20 min>
Po zakończeniu : dziękuję za wspólny wieczorek, za to, że mogliśmy wszyscy się lepiej poznać.
Modlitwa: Dziękujemy Ci Panie, za Twoją radość, za Twoją moc, którą nam okazałeś, dziękujemy za
ten czas! Spraw, abyśmy zawsze dzielili się Twoją miłością.

