
 

Przewodnik dla lidera grupy podczas Kursu uczniostwa „Początki wiary” 

Dziękuję, że zgłosiłeś/zgłosiłaś się do roli lidera grupy podczas kursu uczniostwa 
„Początki wiary”, który jest kontynuacją festiwalu „Odnowienie” przygotowanego przez 
Life Without Limbs. Ten przewodnik jest dodatkiem do książeczki „Początki wiary z 
Nickiem Vujiciciem”, którą otrzyma każdy uczestnik. 
➢ Przed pierwszym spotkaniem przejrzyj książeczkę „Początki wiary z Nickiem 

Vujiciciem”. 
➢ Szanuj czas. Rozpocznij i zakończ spotkanie o czasie. Niech spotkanie zacznie się 

i skończy w ciągu godziny. Bądź elastyczny/elastyczna, ale po upływie pół godziny 
sprawdź, gdzie jesteś. 

➢ Trzymaj się myśli przewodniej, żeby uniknąć kontrowersyjnych tematów. Jeśli 
uczestnicy będą mieli więcej pytań, uprzejmie zasugeruj wejście na 
AllAboutGod.com. 

➢ Szanuj ich przestrzeń. Pamiętaj, że mogą mieć obawy i zastanawiać się, z czym 
wiąże się ten nowy krok wiary. 

Każda lekcja dzieli się na pięć części: 
1. Czego się spodziewać? (15 min) 

Plan na dzisiaj: Przejrzyj nagłówki i opisy ze „Spisu treści”. Podczas lekcji 2-4 
przypomnij uczestnikom, aby zapisali dane kontaktowe innych członków grupy (str. 
14) i wypełnili „Listę kontrolną” (str. 12). Następnie przedstaw temat dzisiejszego 
spotkania. 
Ogólny zarys: Przypomnij, co robiliśmy wcześniej i dokąd zmierzamy. 
Film Nicka: Obejrzyjcie go w grupie. Każde wideo trwa około 5 minut.  
Główne zasady: Przeczytaj i określ jasne oczekiwania. 

2. Co nowego? (5 min) 
Okazja na dzielenie się z grupą. Kilka osób może chcieć podzielić się na głos albo 
w dwójkach/trójkach. 

3. Twój czas! (10 min) Zaangażuj uczestników grupy w rozmowę. Zachęcaj ich. 
Poproś, żeby przedstawili swoje definicje. 

4. Co teraz? (20 min) 
✓ Przeczytaj na głos wprowadzenie. Po pierwszym spotkaniu poproś, żeby ktoś 

inny je przeczytał. 
✓ Przeczytaj części „Boża rola” oraz „Moja rola”, aby podkreślić relacje, zadania i 

odpowiedzialności. Po pierwszym spotkaniu poproś kogoś, żeby przeczytał 
„Bożą rolę”. Poproś inną osobę, by przeczytała „Moją rolę”. 



✓ Przeczytaj na głos wybrany rozdział Biblii. Podczas pierwszego spotkania 
pomóż innym znaleźć Ewangelię Jana i wyjaśnij, że pierwsza liczba dotyczy 
rozdziału, a po przecinku jest numer wersetu. 

✓ Poświęć czas, aby uczestnicy przepisali werset do zapamiętania. 
✓ Poproś, aby uczestnicy zapisali swoje postanowienie w sekcji „Nowe nawyki”. 

5. Co dalej? (10 min) 
Poproś uczestników grupy, aby w ciszy zapisali i narysowali swoje odpowiedzi. 
Następnie, jeśli będą chcieli, poproś, żeby o nich opowiedzieli. 

6. Zadanie domowe. 
Wyjaśnij, czym jest świadectwo (życie przed Chrystusem, spotkanie z Chrystusem, 
życie z Chrystusem). 
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