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PRÍRUČKA PRE MODERÁTORA 
 

VEDENIE, PRVÁ ČASŤ 
Téma 9 

 

AKO ZBOROVÍ VEDÚCI DOSPEJÚ K PRESVEDČIVEJ VÍZII? 
 
 
 

Ako získať z tohto štúdia čo najviac: 
 
Aby ste z tejto témy získali maximálny úžitok, pamätajte na „Možné výsledky“ 

uvedené na prvej strane. Uvažujte nad týmito konkrétnymi dôsledkami pre rôzne 
skupiny a tímy vedúcich vo vašom zbore: 

 
 
Vedúci tímov služobníkov a nádejní budúci vedúci: 
• LEPŠIE POCHOPENIE: Definovanie vízie, ktorá sa vzťahuje k vedeniu 

miestneho zboru. Spresnenie ich chápania Božej celkovej vízie. 

• SFORMULOVANIE VÍZIE: Vytvorenie vízie pre každý tím služobníkov. 

 
 
Kazateľský tím a staršovstvo: 
• LEPŠIE POCHOPENIE: Definovanie vízie, ktorá sa vzťahuje k vedeniu 

miestneho zboru. Spresnenie ich chápania celkovej Božej vízie. 
• SFORMULOVANIE VÍZIE: Vytvorenie alebo revidovanie vízie pre každú službu 

a celkovo pre zbor. 
 
 
 

Úvodné poznámky 
 
Vytvorenie vízie (alebo jasného obrazu o žiadanej budúcnosti) pre váš zbor alebo 

tím služobníkov sa nedá zvládnuť na jednom stretnutí. Zostavenie jasnej formulácie 
vízie a následné osvojenie si tejto vízie zborom alebo tímom trvá značnú dobu. 

 
Tú sú dva návrhy: 
 
1. Vypracujte túto tému o „Hľadaní vízie“ a pokračujte troma poslednými 

témami tohto kurzu. Potom sa neskôr vráťte k dôležitej otázke vytvárania 
alebo prepracovania vašej vízie. 
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2. Dokončite Tému 9 a niekoľko nasledujúcich týždňov (alebo na zvláštnom 
stretnutí vedúcich) sa venujte kľúčovej otázke vytvorenia jasnej vízie pre zbor 
a až potom prejdete k Téme 10. 

 
Článok Johna Barnu popisuje, čo je vízia a odkiaľ prichádza. Poskytuje niekoľko 

ukazovateľov ako môžete vytvoriť víziu pre váš zbor alebo tím služobníkov. Ak ste 
ešte nesformulovali víziu, Malphursov pracovný list vám poskytuje návod ako 
vytvoriť víziu krok za krokom. Môžete sa pozrieť na príklady sformulovaných vízií 
v Krok 3: Nahliadnutie do iných zdrojov. 

 
 
 

Začíname 
 
Krok 1: Pochopenie témy 
 
Pozrite sa na rôzne „Výroky“. Spýtajte sa na reakciu na tie citáty, ktoré hovoria, 

že zbor vôbec nepotrebuje mať napísanú nejakú víziu. 
Požiadajte niekoho, aby prečítal „Príklad zo života“ a potom sa ako skupina 

pokúste odpovedať na otázky, ktoré sú na konci. Porozprávajte sa o tom, ktorým 
otázkam je potrebné venovať pozornosť, aby sa táto téma prebrala uspokojivým 
spôsobom. 

 
 
 

Návrhy na diskusiu 
 
Krok 2: Štúdium Písma 
 
Uvažujte na Nehemiášovou, Ježišovou a Pavlovou víziou. Keď to budete robiť, 

preskúmajte potrebu mať zastrešujúcu víziu (takú, ako uvádza Ježiš vo Veľkom 
poverení, Matúš 28:19-20) a konkrétnu miestnu víziu (podobnú tej Nehemiášovej). 

 
 
Krok 5: Diskusia o téme 
 
Definícia Georga Barnu v Otázke č.1 neznamená, že je to konečná odpoveď na 

otázku, čím všetkým vízia je. Využite rôzne výrazy z Barnovej definície, aby ste mali 
jasnejšiu predstavu o tom, čo je vízia. Cíťte sa slobodnými súhlasiť aj nesúhlasiť 
s touto definíciou. 

 
Pri Otázke č.2 môže byť užitočné urobiť skupinové štúdium oddielov z Novej 

zmluvy v Krok 2: Štúdium Písma.  
 
Otázka č.3 pozýva skupinu aby zhodnotila a diskutovala nad príkladmi už 

sformulovaných vízií. To vám pomôže vytvoriť alebo zrevidovať víziu pre váš zbor 
alebo skupinu služobníkov. 

 
Otázka č.4 skúma otázku múdrosti - alebo nedostatku múdrosti - tých 

vedúcich, ktorí prijímajú Božiu víziu pre svojich ľudí, bez zapojenia spoločenstva. 
 
Doplňujúce otázky: Dá sa Barnovo vyhlásenie (v tejto veci) biblicky odôvodniť? 

Aké sú praktické dôsledky toho, ak spoločenstva nemá možnosť do toho vstúpiť? 



Príručka pre moderátora, Téma 9: Vedenie, prvá časť ............................................................................................ 

KURZY PRE ZBOROVÝCH PRACOVNÍKOV: VEDÚCI SLUŽOBNÍK 

3 

Pri Otázke č.5 použite tabuľu a vymenujte kroky, ktoré je potrebné urobiť pre 
efektívne sformulovanie vízie. 

 
Keďže prvky z Otázky č.6 môžu byť prebraté v Otázke č.4, stojí za to venovať 

nejaký čas na prípravu stratégie, ktorá skupine pomôže osvojiť si víziu. 
 
Barnov citát v Otázke č.7 zdôrazňuje, že niečomu tak dôležitému ako je 

vytvorenie vízie je potrebné venovať dostatok času. 
 
 
 

Ukončenie 
 
Krok 6: Praktické činy poslušnosti  
  
Hlavnou vecou je prísť s konkrétnym plánom ako budete zostavovať víziu pre 

váš zbor alebo tím služobníkov alebo revidovať tú, ktorú už máte. V tejto časti si 
všimnite Otázku č.3. 

 
 
 

Príprava na nasledujúcu tému 
 
Pozrite sa na Tému 10 a zmieňte sa o hlavných prvkoch z diskusie, ktorá je pred 

vami na budúce. 
 
 

Modlitebné stíšenie 
 
Ukončite štúdium zvláštnou modlitbou o Božiu víziu pre váš zbor alebo 

skupinu. 
 

* 


