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Zarys i sedno Kursu uczniostwa „Początki wiary”  
Celem Life Without Limbs jest, by nowi wierzący nawiązywali relacje w lokalnych 
kościołach i rozkwitali w relacji z Bogiem. Chcemy, aby ci, którzy wyszli do przodu i przyjęli 
Chrystusa do swojego życia, wrócili do kościoła, mieli kontakt z wierzącymi i wzrastali w 
relacji z Panem. Aby pomóc nowym wierzącym rozpocząć proces wzrastania w wierze, 
przygotowaliśmy prostą, 4-częściową lekcję pod nazwą „Początki wiary”. Ten kurs 
uczniostwa obejmuje książeczkę (wydrukowaną i złożoną przez kościół) i filmiki nagrane 
wcześniej przez Nicka.  
   
Jak prowadzić Kurs uczniostwa „Początki wiary”? 
Planowanie 

o Lekcje uczniostwa mogą odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu. 
o Na każde spotkanie wystarczy godzina.  
o Jeśli spotkanie odbywa się w porze kolacji, zaproponuj pizzę i napoje. 
o Możecie też zapewnić opiekę nad dziećmi. To poprawi frekwencję. 

  
Rozmiar grupy 

o Najlepiej działa schemat 1 na 6 osób (maksymalnie 1 na 10). 
  
Format spotkania 

o Na każdym spotkaniu poproś, żeby uczestnicy wpisali swój e-mail i numer telefonu 
na listę. (Sprawdź w części „Po każdym spotkaniu” poniżej, dlaczego potrzebujemy 
tych informacji). 

o Wyznacz jedną osobę, która poprowadzi spotkanie. Ta osoba rozpocznie modlitwą, 
zrobi wprowadzenie do filmiku, będzie pilnowała czasu, przekaże ogłoszenia i 
zamknie spotkanie modlitwą.  

  
Potrzebny sprzęt 

o Stoły i krzesła dla uczestników. 
o Wystarczająco duże pomieszczenie, żeby wszyscy siedzieli razem, a jednocześnie 

mieli trochę przestrzeni. 
o Sprzęt do wyświetlenia filmiku. 
o Długopisy, Biblie (albo przynajmniej Ewangelia Jana) i książeczki Kursu uczniostwa 

„Początki wiary” dla każdego uczestnika. 
  
Liderzy grup 
Kompetencje: Doświadczeni wierzący, którzy są w stanie prowadzić grupę. Uważni i 
dojrzali.  
Oczekiwania: Liderzy poprowadzą małą grupę nowo nawróconych osób, więc muszą się 
zobowiązać do obecności na wszystkich spotkaniach kursu uczniostwa. Liderzy grup 
powinni wcześniej zacząć modlić się o tych, którzy trafią do ich grupy – i kontynuować 
modlitwę podczas spotkań. 
Szkolenie: Przeprowadź sesję szkoleniową dla liderów grup przed pierwszym spotkaniem. 
Omów na niej przebieg spotkania.  



  
Ważne kwestie do omówienia podczas szkolenia:  

• Relacje są kluczowe: Upewnij się, że członkowie grupy czują się swobodnie. 
Zadawaj im pytania, żebyście mogli się nawzajem lepiej poznawać. 

• Niech prowadzi was książka: Książeczka Kurs uczniostwa „Początki wiary” została 
stworzona z myślą o tych spotkaniach i mamy nadzieję, że będzie wykorzystana 
jako narzędzie w prowadzeniu młodych wierzących w pierwszych krokach wiary. 
Proszę, staraj się trzymać planu. Stanowi on mocny fundament, na którym twoja 
grupa może zacząć budować. Innym narzędziem do wykorzystania jest Przewodnik 
lidera grupy. Przejrzyj go przed każdym spotkaniem.  

• Prowadzący, NIE nauczyciele: Twoją rolą jest prowadzenie rozmowy, a nie wykładu 
teologii. Oczywiście, gdy pojawią się pytania – a z pewnością tak będzie – możesz 
na nie odpowiedzieć, ale upewnij się, że zostawiasz przestrzeń na przemyślenia 
pozostałych członków grupy.  

• Dobrze się baw: Jedną z największych przyjemności w życiu chrześcijańskim jest 
prowadzenie innych wierzących w uczniostwie. Poświęć czas na refleksję i oddawaj 
Bogu chwałę za to, co się dzieje. Ciesz się każdą sekundą!  

  
Jak promować Kurs uczniostwa „Początki wiary”? 
Podczas Festiwalu „Odnowienie”: 
o LWL przygotowało ulotki dla kościołów, aby promować ten kurs. Na ulotce znajdują się 
puste pola, które należy wypełnić – podać miejsce, datę i godzinę. Każdy kościół powinien 
wydrukować ulotki, uwzględniając własne informacje, i dołączyć je do „Pakietu 
nowonarodzonego”, który otrzyma każdy nowy wierzący.  

  
Po Festiwalu „Odnowienie”: 

o Upewnij się, że skontaktujesz się z nowymi wierzącymi w ciągu 24 godzin od 
otrzymania ich karty decyzji. 

o Niech zespół wolontariuszy będzie gotowy do dzwonienia i pisania do każdej osoby, 
która zostawiła kartę decyzji. Wolontariusze powinni przywitać nowych wierzących w 
rodzinie, zaprosić ich na kurs uczniostwa i zapytać, czy mają jakieś prośby 
modlitewne. 

o LWL stworzyło też dwa filmiki (zaproszenie na kurs uczniostwa i zaproszenie do 
kościoła), które powinny zostać wysłane do nowych wierzących za pomocą SMS i/
lub e-maila. Wyślij „zaproszenie do kościoła” w ciągu 24 godzin i „zaproszenie na 
kurs uczniostwa” w ciągu 48 godzin.  

  
Po każdym spotkaniu Kursu uczniostwa:  

o W dniu spotkania wyślij uczestnikom przypomnienie, że tego wieczoru jest kurs. 
(Wiadomości mogą być wysłane przez lidera grupy lub przez kościół).  

  
Przykładowy e-mail: 
„Cieszę się, że mogliśmy się spotkać we wtorek na Kursie uczniostwa »Początki 
wiary«! Dzisiaj, podczas drugiej sesji, dowiesz się o Duchu Świętym. Nie zapomnij 
przynieść książeczki i Biblii. Będzie pizza. Do zobaczenia o 18:30!” 

  
Po zakończeniu czwartego spotkania:  

o Napisz e-mail albo zadzwoń do uczestników i zaproś ich do małej grupy w kościele. 
Zapytaj, czy mają jakieś prośby modlitewne.


