




„Początki wiary”
KURS UCZNIOSTWA

Ta książka należy do:

_______________________________________

Poprzez ten kurs chcielibyśmy dać Ci okazję do założenia
mocnego fundamentu dla chrześcijańskiego życia,

ponieważ dołączyłeś do rodziny Jezusa.
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Informacje zawarte w tej książeczce mają na celu przedstawienie
jedynie ogólnych wiadomości. Materiały zostały przygotowane

przez Life Without Limbs. Uczestnictwo w kursie jest dobrowolne.
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Droga Przyjaciółko! Drogi Przyjacielu!

Witaj w rodzinie Boga! Jako osoba, która właśnie uwierzyła w Jezusa, podjąłeś najważ-
niejszą decyzję w swoim życiu! Jezus powiedział, że „w niebie jest radość z każdego 
grzesznika, który się opamięta”.

Zbawienie jest darem… To naprawdę darmowy prezent od Boga. Bóg przebaczył Ci 
twoje grzechy i obiecał przez Swojego Syna, Jezusa, że będziesz na zawsze żył z Nim w 
niebie.

Zapewne wciąż masz wiele pytań dotyczących tego, co to znaczy naśladować Chrystu-
sa, żyć jak chrześcijanin i jak powinno wyglądać to w Twoim życiu. Jezus obiecał, że 
Duch Święty przyjdzie i zamieszka w Tobie, żeby nauczyć Cię prawdy i miłości, żeby 
prowadzić Cię w podejmowaniu decyzji, pocieszać Cię, pomóc zrozumieć kim jest Bóg i 
pokazać Ci, jaki jest Jego plan dla Twojego życia! 

Duch Święty również nauczy cię jak się modlić. Modlitwa jest rozmową z Bogiem, 
możesz Mu mówić o wszystkim. Modlitwa jest niezbędnym elementem relacji z 
Bogiem.

Bóg napisał również list. Nazywamy go Biblią. Jest to najprawdziwszy i najlepszy 
duchowy przewodnik, jaki będziesz mieć w życiu! Czytaj i studiuj Biblię każdego dnia!

Zachęcam Cię również do uczęszczania do kościoła. To bardzo ważne, żebyś pielęgno-
wał swoje nowe życie w Chrystusie w społeczności innych wierzących. Nie rozwijamy 
się w samotności; potrzebujemy siebie nazwajem w rodzinie Jezusa. W kościele 
będziesz się uczył, doświadczysz zachęcenia i będziesz mógł zachęcać innych.

Dla Jego chwały,
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Ogólne zasady

1. Rozpocznij i zakończ modlitwą. Słuchaj i mów, a Bóg będzie Cię prowadził, abyś był 
uważny i gotowy do nauki i rozwoju.

2. Określ swoje oczekiwania. Bądź przygotowany i punktualny. Za każdym razem 
przynoś ze sobą swoją Biblię, tę książeczkę i coś do pisania.

3. Szanuj innych. Zachowaj poufność. Nie naprawiamy innych. Używaj stwierdzeń „ja”. 
Wypowiadaj słowa, które podnoszą, a nie gaszą.

4. Wyznacz granice czasu. Zaczynamy i kończymy o wyznaczonym czasie. Osoby, 
które chcą zadać pytania albo porozmawiać z innymi, mogą to zrobić po zakończeniu 
spotkania.�
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Spis treści

Ogólne zasady

Sesja 1: Nowe narodzenie
MOJA RELACJA Z JEZUSEM

Dołączyłeś do rodziny Jezusa! Co dalej?

Sesja 2: Nowy doradca
MOJA RELACJA Z DORADCĄ, DUCHEM ŚWIĘTYM

Chrześcijański sposób życia nie jest możliwy bez prowadzenia Ducha Świętego.
Co to oznacza?

Sesja 3: Nowa rodzina
MOJA RELACJA Z BOGIEM, MOIM OJCEM

Bóg stworzył nas dla naszego dobra i Jego chwały.
Jak okazywać miłość do Boga?

Sesja 4: Nowa tożsamość i cel
MOJA RELACJA Z SOBĄ I Z INNYMI

Kim jestem?
Jaki jest mój cel na ziemi?

Lista kontrolna
Najważniejsze wersety do zapamiętania
Moja lista kontaktów
Co teraz?
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MOJA RELACJA Z JEZUSEM

1. Czego się spodziewać?

 - Plan na dzisiaj
 - Ogólny zarys
 - Film Nicka
 - Główne zasady

2. Co nowego?

 Dlaczego tu jesteś?

 Czego chcesz się nauczyć?

 Jakich rezultatów oczekujesz?

3. Czas na Ciebie!

 Co to znaczy „należeć” do rodziny Jezusa?

 Co się stało, gdy odpowiedziałeś na zaproszenie Nicka,
 aby przyjąć dar zbawienia?

 Co dla Ciebie oznacza słowo zbawiony?

 Zde�niuj określenie okazywać skruchę i porównaj je ze słowem wyznawać.
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Sesja #1 Nowe narodzenie Data:____________



Co teraz? Jaka jest Boża rola? Jaka jest moja rola?

Przynależność do rodziny Jezusa oznacza, że poznajemy się nawzajem przez wspólne 
spędzanie czasu. Aby poznać Jezusa, jako naszego Zbawiciela i Przyjaciela, czytamy 
Biblię i w ten sposób odkrywamy, co On myśli. Biblia jest Słowem Boga.

Co dalej?

- Co było dzisiaj dla Ciebie najważniejsze?
- Jaki obraz pomoże Ci zapamiętać to, czego uczyliśmy się dzisiaj? 
   (zapisz to lub narysuj)
- Jakich obrazów użył Jezus w Ew. Jana 14?

Zadanie domowe (opcjonalne): Napisz swoje świadectwo (świadectwo to historia o 
tym, jak stałeś się częścią rodziny Jezusa).

1. Przeczytaj Ewangelię Jana 14.
2. Najważniejszy werset: Ew. Jana 14,6 – zapisz go tutaj.

3. Nowe nawyki:

_____________ (kiedy) przez _______ minut będę czytać Biblię.

Boża rola

- Bóg chce dla nas tego, co najlepsze.
- Bogu zależy na nas.
- Bóg ma wyjątkowy plan dla każdego
   z nas!

Biblia to myśli Chrystusa. On mówi 
prawdę. On jest Prawdą.

Moja rola

- Być wiernym.
- Być dostępnym.
- Być chętnym do nauki.

Poznawaj Jezusa, czytając Biblię.
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MOJA RELACJA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

1. Czego się spodziewać?

 - Plan na dzisiaj
 - Ogólny zarys
 - Film Nicka
 - Główne zasady

2. Co nowego?

 Czego Bóg Cię uczy?

 Co zrobiłeś inaczej od ostatniego spotkania?

 Jak podsumowałbyś temat z poprzedniego tygodnia?

3. Czas na Ciebie!

 Co Duch Święty czyni w Tobie, dla Ciebie i poprzez Ciebie?

 Jak podejmujesz decyzje?

 Co dla Ciebie oznacza słowo duch?

 Zde�niuj słowo wola. Następnie scharakteryzuj, czym jest Boża wola.
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Sesja #2 Nowy doradca Data:____________



Co dalej?

- Co było dzisiaj dla Ciebie najważniejsze?
- Jaki obraz pomoże Ci zapamiętać to, czego uczyliśmy się dzisiaj?
   (zapisz to lub narysuj)
- Jakich obrazów użył Jezus w Ew. Jana 15?

Zadanie domowe (opcjonalne): Przećwicz mówienie swojego świadectwa. 

1. Przeczytaj Ewangelię Jana 15.
2. Najważniejszy werset: Ew. Jana 15,5 – zapisz go tutaj.

3. Nowe nawyki:

_____________ (kiedy) przez _______ minut będę się modlić i prosić o prowadzenie.

Boża rola

- Jezus jest winoroślą.
- Bóg chce, żebyśmy byli z Nim połą-
czeni.
- Bóg wzmacnia nas, byśmy pełnili 
Jego wolę i szli Jego ścieżką dzięki 
Duchowi Świętemu.

Biblia to myśli Chrystusa. On mówi 
prawdę. On jest Prawdą.

Moja rola

- Jestem gałązką winorośli.
- Bez Niego nic nie jestem w stanie 
zrobić.
- Sam jestem bezsilny.
- Podporządkowuję moją wolę Bogu.

Poznawaj Jezusa, czytając Biblię.
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Co teraz? Jaka jest Boża rola? Jaka jest moja rola?

Zapewne wciąż masz wiele pytań na temat tego, co to znaczy naśladować Chrystusa, 
żyć jak chrześcijanin i jak to powinno wyglądać w Twoim życiu. Jezus obiecał, że Duch 
Święty przyjdzie i zamieszka w Tobie, żeby nauczyć Cię prawdy i miłości, żeby prowa-
dzić Cię w podejmowaniu decyzji, pocieszać Cię, pomóc zrozumieć, kim jest Bóg, i 
pokazać Ci, jaki jest Jego plan dla Twojego życia! Duch Święty również nauczy Cię, jak 
się modlić. Modlitwa jest rozmową z Bogiem na każdy temat. Modlitwa jest niezbęd-
nym elementem relacji z Bogiem.



MOJA RELACJA Z BOGIEM, MOIM OJCEM

1. Czego się spodziewać?

 - Plan na dzisiaj
 - Ogólny zarys
 - Film Nicka
 - Główne zasady

2. Co nowego?

 Dlaczego jesteś chrześcijaninem?

 Czy jest różnica pomiędzy chrześcijaninem a uczniem?

 Podsumuj poprzednie lekcje.

3. Czas na Ciebie!

 Czego oczekujesz od członków rodziny?

 Czy zauważyłeś jakąś zmianę, odkąd przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela?

 Co dla Ciebie oznacza słowo Ojciec?

 Zde�niuj, czym jest rodzina.
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Sesja #3 Nowa rodzina Data:____________



Co dalej?

- Co było dzisiaj dla Ciebie najważniejsze?
- Jaki obraz pomoże Ci zapamiętać to, czego uczyliśmy się dzisiaj?
   (zapisz to lub narysuj)
- Jakich obrazów użył Jezus w Ew. Jana 16?

Zadanie domowe (opcjonalne): Podziel się świadectwem z innymi.

1. Przeczytaj Ewangelię Jana 16.
2. Najważniejszy werset: Ew. Jana 16,33 – zapisz go tutaj.

3. Nowe nawyki:

_____________ (kiedy) przez _______ minut będę dziękować Bogu, że mnie stworzył.

Boża rola

- Bóg Cię kocha.
- Bóg Cię stworzył.
- Bóg zna Cię najlepiej.

Bóg chce mnie całego.

Moja rola

- Nie jestem swoim bogiem.
- Podporządkowuję się Ojcu.
- Staję się tym, kim On mnie stworzył!

Uznaję Jego autorytet nade mną.
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Co teraz? Jaka jest Boża rola? Jaka jest moja rola?

Bóg wiedział o nas zanim się urodziliśmy. Kocha nas bardziej niż jesteśmy w stanie 
sobie wyobrazić i chce, żebyśmy przyjęli Jego najlepszy, wyjątkowy projekt dla naszego 
życia – ale nie będzie nas zmuszał do naśladowania Go. Mamy także wroga, który też 
ma plan dostosowany do naszego życia. Możemy wybrać plan Bożej rodziny albo iść 
drogą tego świata.



MOJA RELACJA Z SOBĄ I Z INNYMI

1. Czego się spodziewać?

 - Plan na dzisiaj
 - Ogólny zarys
 - Film Nicka
 - Główne zasady

2. Co nowego?

 Czy myślisz albo czujesz się inaczej, odkąd jesteś częścią Bożej rodziny?

 Czego dotyczyły poprzednie trzy lekcje?

 W jaki sposób zastosowałeś podstawowe elementy budowania nowego życia
 w Bożej rodzinie?

3. Czas na Ciebie!

 W jaki sposób przynależność do rodziny Jezusa wpływa na Twoje postrzeganie
 siebie?

 W jakich sytuacjach reagowałeś albo odpowiadałeś rozmówcom w inny sposób
 niż dotychczas?

 Co dla Ciebie oznacza słowo tożsamość?

 Zde�niuj, czym jest cel.
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Sesja #4 Nowa tożsamość i cel Data:____________



Co dalej?

- Co było dzisiaj dla Ciebie najważniejsze?
- Jaki obraz pomoże Ci zapamiętać to, czego uczyliśmy się dzisiaj?
   (zapisz to lub narysuj)
- Jakich obrazów użył Jezus w Ew. Jana 17?

Zadanie domowe (opcjonalne): Popraw swoje świadectwo i dziel się nim.

1. Przeczytaj Ewangelię Jana 17.
2. Najważniejszy werset: Ew. Jana 17,14 – zapisz go tutaj.

3. Nowe nawyki:

W ten weekend pójdę do Kościoła ______________ (nazwa).

Boża rola

- Bóg stworzył Cię w wyjątkowy 
sposób.
- Jesteś częścią Bożego ciała.
- Kościół jest Jego dziełem.

Bóg stworzył nas do relacji.

Moja rola

- Uczę się tam, gdzie pasuję.
- Idę tam, dokąd Bóg mnie prowadzi, 
aby się rozwijać.
- Staję się tym, kim On mnie stworzył!

Będę prosił innych, by pomagali mi 
wzrastać.
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Co teraz? Jaka jest Boża rola? Jaka jest moja rola?

Zachęcam Cię również, abyś zaczął chodzić do kościoła. To bardzo ważne, żebyś pielę-
gnował swoje nowe życie w Chrystusie. Kościół, który jest pełen pasji do Bożego Słowa, 
do uwielbiania i służenia Chrystusowi, i do budowania siebie nawzajem to miejsce, w 
którym możesz wzmacniać swoją wiarę. Biblia mówi, że gdy „chodzimy w światłości tak 
jak On jest w światłości, mamy społeczność z innymi”. W grupie podobnie myślących 
chrześcijan będziesz się uczył, doświadczysz zachęcenia i będziesz mógł zachęcać 
innych.



LISTA KONTROLNA
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Byłem... Zastosowałem… A także…

Sesja 1 Ogólne zasady Napisałem swoje świadectwo.

Twoje świadectwo to Twoja historia.
1) Kim byłeś zanim poznałeś Jezusa?
2) Kiedy podjąłeś tę decyzję?
3) Co się zmieniło od tego czasu?

Sesja 2 Skruchę Ćwiczyłem mówienie świadectwa.
- Ma być krótkie, jasne i konkretne.
- Dziel się tylko tym,
z czym czujesz się swobodnie.

Sesja 3 Miłość do Boga Opowiedziałem świadectwo.
- Przeczytaj je do lustra.
- Poproś zaufaną osobę, żeby
dała Ci pomocne wskazówki – co jej
się podoba, a co można poprawić.

Sesja 4 Miłość do siebie Poprawiłem świadectwo.
- Skoro już jest po wszystkich korektach,
nadszedł czas, żeby zapisać je na karcie
pamięci i inwestować w innych za każdym
razem, kiedy Bóg wskaże Ci, żeby podzielić
się tym, co On dla Ciebie zrobił!

Sesja 5 Miłość do innych Słuchałem świadectw innych osób.
- Poproś innych, żeby opowiedzieli
swoje historie.



Ew. Jana 14,6

„Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi 
do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. 

Ew. Jana 15,5

„Ja jestem winoroślą – wy pędami. Kto 
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
ob�ty owoc, bo beze Mnie nie jeste-
ście w stanie nic uczynić”.

Ew. Jana 16,33

„Powiedziałem wam o tym, abyście we 
Mnie mieli pokój. Na świecie będziecie 
doświadczać ucisku, ale odwagi – Ja 
odniosłem już zwycięstwo nad świa-
tem”.

Ew. Jana 17,14

„Ja im powierzyłem Twoje Słowo, a 
świat ich znienawidził, gdyż – podob-
nie jak Ja – nie należą do świata”.

KLUCZOWE WERSETY DO ZAPAMIĘTANIA
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Podczas każdej sesji analizowaliśmy jeden rozdział z Ewangelii Jana w Biblii. Jan był 
jednym z uczniów, który opisał swój czas z Jezusem i zapisał słowa Jezusa. Poniżej 
znajdują się najważniejsze wersety z każdej sesji.



MOJA LISTA KONTAKTÓW
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Imię Nr telefonu Adres e-mail



Co dalej?
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Dołącz do lokalnej wspólnoty. Nie rozwijamy się w samotności. Zostaliśmy stworzeni 
do prawdziwych relacji! Znajomości i relacje – nawiązane podczas tych spotkań w 
wybranym przez Ciebie kościele – są często najlepszym sposobem na odkrywanie 
materiałów, które pomogą Ci wzrastać i stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa. 
Dodatkowe źródła, które znajdziesz poniżej, to dobry początek (a nie wyczerpująca 
lista). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z liderem grupy lub z lokalną wspól-
notą.

Materiały on-line

Kursy.SzukajacBoga.pl

AIIAboutGod.com
BibleGateway.com

OnePlace.com

NOTATKI




