
 
 

 

Lekce 7: Po kurzu 

 

To, jak se postavíme k lidem, kteří prošli kurzem Objevování křesťanství, je naprosto klíčové. 

Je proto důležité mít připravenou jasnou následnou strategii pro všechny účastníky. Uvádíme 

pár tipů. 

 

ROZDEJTE FORMULÁŘE PRO ZPĚTNOU VAZBU 

 

Formuláře pro zpětnou vazbu, které lidem rozdáte během posledního týdne kurzu, jsou skvělým 

prostředkem, jak účastníky kurzu povzbudit k tomu, aby se zamysleli, jaký postoj mají ke Kristu, 

a mohou pomoci vedoucím v plánování dalších kroků po zakončení kurzu. 

 

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU 

 

Během tohoto kurzu budete spolu se skupinou uvažovat o hlubokých a osobních otázkách, a 

tak účastníky určitě důkladně poznáte – a oni poznají vás.  

 

Za těchto okolností by bylo zcela nesprávné po zakončení kurzu „nechat účastníky jen tak být“. 

Ať už reagovali jakkoli, Bůh to s nimi nevzdává, a neměli byste to vzdát ani vy. 

 

Navíc když přátelé, kteří pozvali tyto lidi, uvidí, že vedoucí mají i nadále o účastníky upřímný 

zájem, budou mít víc jistoty, aby v budoucnosti pozvali další lidi. 

 

Počítejte s tím, že zůstanete se všemi účastníky kurzu v kontaktu. Domluvte se s ostatními 

vedoucími, aby každý účastník měl alespoň jednoho křesťana, který by s ním zůstal v kontaktu. 

 

ZAŘIĎTE PÉČI O NOVÉ VĚŘÍCÍ 

 

Pokud se někdo z účastníků rozhodl následovat Krista, je velice důležité pomoci mu položit 

pevné základy, aby byl schopen vytrvat. 

 



 

• Kurz Objevování učednictví, založený na listu Filipským, může být jedním ze způsobů, jak 

toho dosáhnout. Tento kurz je zpracován do podobného formátu jako Objevování 

křesťanství a má osm lekcí. 

 

• Pozvěte tyto nové věřící, aby začali chodit spolu s vámi do církevního společenství, pokud 

tam zatím pravidelně nechodí. Často je těžké naučit lidi pravidelně navštěvovat společná 

nedělní shromáždění, ale Novému zákonu je představa křesťana, který nechodí do církevního 

společenství, naprosto cizí. Pomozte jim vzít tento závazek vážně (Židům 10,25).  

 

• Seznamte je s dalšími křesťany a povzbuzujte je, aby se zapojili do církve tím, že začnou 

chodit na biblickou hodinu a najdou si oblast služby, na níž by se mohli podílet. 

 

ZAŘIĎTE DALŠÍ PÉČI O TY, KTEŘÍ SE JEŠTĚ NEROZHODLI 

 

Zeptejte se jich, zda by měli zájem studovat křesťanství více.  

 

Pokud zájem mít budou, existuje pár možností, jak jim v tom pomoci: 

 

• Pozvěte je, aby se kurzu Objevování křesťanství zúčastnili ještě jednou – někteří lidé kurz 

absolvují třikrát i více, než cítí dostatečnou jistotu na to, aby se mohli závazně rozhodnout. 

Pamatujte, že neuslyší jen znovu přednášky, ale budou také znovu číst Markovo evangelium, 

které bude působit na jejich srdce pokaždé, kdy je otevřou. 

 

• Pozvěte je na My Life Workshop. Více informací najdete na www.mylifeworkshop.cz 

 

• Zeptejte se, jestli by chtěli jít s vámi do sboru na nedělní shromáždění. 

 

DOPORUČTE NEBO VĚNUJTE VHODNOU LITERATURU 

 

Četba kvalitní křesťanské knihy ve vhodnou dobu může mít velice silný vliv. Zamyslete se 

důkladně nad knihami, které jste četli, a podívejte se, jestli by se některá obzvlášť nehodila 

pro konkrétní členy vaší skupinky. Pokud sami nepatříte k vášnivým čtenářům, poraďte se, jaké 



 

knihy by byly pro účastníky v určitých situacích vhodné.1 

 

ČTĚTE S ÚČASTNÍKEM BIBLI 

 

Můžete účastníkovi navrhnout, že se s ním budete pravidelně scházet a budete společně číst 

některou biblickou knihu. Takové setkání může být úplně neformální – jen dva přátelé, kteří 

spolu otevírají Bibli, aby zjistili, co jim chce Boží slovo říct. 

 

Během studia se můžete řídit těmito otázkami: 

 

• Co tento text znamená? 

Jsou v něm nějaké těžké pojmy nebo myšlenky, které by si zasloužily zvláštní pozornost? 

 

• Co tento text znamená v kontextu? 

Co předchází textu, který jsme četli, co následuje po něm? 

Proč je tento text právě na tomto místě? 

Je určen konkrétnímu jednotlivci nebo skupině lidí? Proč? 

 

• Co tento text znamená pro nás? 

Co jsme se dozvěděli sami o sobě? 

O Bohu? 

Jak můžeme tento text použít ve svém životě? 

 

MODLETE SE 

 

Nejlepší způsob, jak o lidi pečovat stejným způsobem jako Kristus, je modlit se za ně. I po 

skončení kurzu je důležité modlit se za všechny členy skupinky. 

 

U nových věřících se modlete za to, aby rostli, přinášeli ovoce a prožívali radost. 

 

                                                           
1 Webové stránky Christianity Explored nabízejí řadu doporučených knih k různým tématům. Viz část „Running a 

Course“ na www.christianityexplored.org. 



 

U lidí, kteří se ještě nerozhodli, se modlete za to, aby se nad nimi Bůh slitoval a poslal Ducha 

svatého, aby jim otevřel slepé oči. 

 

Modlete se sami za sebe, za trpělivost a moudrost při čekání na to, jak bude Boží slovo působit. 

 

ZÍSKEJTE ZPĚTNOU VAZBU OD SPOLUVEDOUCÍCH 

 

Pokud jste vedoucí kurzu, je dobré vědet, co děláte správně a v čem byste se mohli zlepšit.  

 

➢ Po skončení kurzu můžete využít tento prostor k tomu, abyste si zapsali jména lidí, které máte 

ve své péči, a způsoby, jak se budete snažit jim i nadále pomáhat. 

 

 

 

 

 

 


