
Vízia a plánovanie 
 
O potrebe vízie pre stretko sa už veľa popísalo. Je naozaj potrebné, aby stretko vedelo, prečo sa stretá, čo má 
robiť na svojich stretnutiach a aký to má mať vplyv na okolie. Inak nebude môcť efektívne napredovať v raste 
svojich členov, vo vzájomnej službe a v misii. 
 
Zo svojej skúsenosti vedúceho stretka môžem povedať, že hľadanie vízie pre moje stretko ma napĺňalo 
značnou starosťou. Cítil som niečo ako „duchovný tlak“ a bál som sa, že nenájdem tú správnu víziu. Tiež som 
sa obával, že Boh s tým potom nebude spokojný a nebude nás ako stretko žehnať. Toto bolo pred šiestimi 
rokmi. Dnes som ďalej. Boh mi ukázal, že nájsť víziu stretka nie je až taká ťažká vec. Tu je pár biblických 
podkladov na to, kde treba hľadať víziu pre vaše stretko. 
 
1. Zdroj vízie 
Zdrojom vízie je Boh. Boh tvorí dejiny ľudstva. My, ľudia tejto doby, sme súčasťou Božieho príbehu so 
stvorením. Na začiatku dejín bol Boh – Božie slovo – Ježiš a Ježiš zavŕši tieto dejiny. O čom je tento Boží 
príbeh? V jednoduchosti, je to príbeh o spoločenstve medzi Bohom a človekom. Toto je skutočne famózna 
vec: Boh stvoril každého človeka pre spoločenstvo s ním. 
 
2. Motív vízie 
Motívom, prečo Boh stvoril človeka, je láska. Nebol tu iný motív. Boh sa tešil na toto spoločenstvo z čistej 
lásky. Láska dáva a láska rozvíja. Láska chráni a láska dáva voľnosť milovať. Láska pomáha a láska prináša 
obete. 
 
Vieme, že do tohto priateľského spoločenstva medzi Bohom a človekom vstúpil hriech a prekrútil veci. 
Človek podľahol, nechal sa oklamať a porušil spoločenstvo. Svojím konaním zapríčinil, že vystúpil z tohto 
spoločenstva. 
 
Po celé dejiny do Ježiša Krista Boh pracoval na prípravách, ako obnoviť toto spoločenstvo s človekom. Jeho 
víziou pre človeka bola záchrana a budovanie. Spomeniem aspoň zopár prejavov: 
Záchrana ľudstva o obnovenie skrze Noema, vyslobodenie Izraela z egyptského otroctva a jeho budovanie 
skrze Mojžiša, záchrana Izraela z filištínskeho útlaku a zveľadenie kráľovstva skrze Dávida, odvrátenie Izraela 
od duchovného spreneverenia sa skrze Eliáša, vybudovanie Jeruzalema skrze Nehemiáša a ďalšie. 
Konečne v určitom čase prichádza Božia záchrana pre človeka skrze smrť a zmŕtvychvstanie jeho Syna. Ježiš 
Kristus priniesol zmierenie a pokoj do spoločenstva s Bohom, lebo všetky ľudské hriechy zobral na seba (Rim 
5, 1 – 3). Ovocím tejto Božej záchrany je nový život tu na zemi a večný život v nebi. Tento Ježišom vydobytý 
život nám prináša reálnu možnosť žitia obnoveného spoločenstva s Bohom. 
 
Božou víziou pre každého človeka je prijemné, priateľské spoločenstvo s jeho Stvoriteľom. Boh chce toto 
spoločenstvo žiť s každým, ale úplne každým človekom na zemi (Jn 3, 16). (Aj s posledným Rómom vo vašej 
dedine...) 
 
Božia vízia je stále rovnaká – záchrana každého človeka skrze vieru v Ježiša a jeho budovanie cez 
vzájomné spoločenstvo s Bohom a ostatnými veriacimi. Táto Božia vízia stále trvá až do skončenia sveta. 
 
Túto víziu prevzala od Pána Ježiša jeho Cirkev (Mt 28, 18 n.). Ježiš povedal svojim učeníkom, aby boli: 
1. poslami dobrej správy, že spoločenstvo medzi Bohom a človekom je obnovené; 
2. šíriteľmi viery v Otca, Syna a Ducha Svätého, na znak ktorej sa ľudia dali pokrstiť; 
3. učiteľmi, aby naučili pokrstených ľudí žiť podľa Božieho štandardu – podľa štandardu, aký im predstavil 
Ježiš Kristus. 
 
Z dejín spásy je zrejmá jedna fenomenálna vec: Na realizáciu tejto svojej vízie záchrany Boh používa 
ľudí!!! 
(Otázka pre teba: Ak si vyberá ľudí, vyberá si aj mňa?! Odpoveď – ?) 
 
Som presvedčený, že vízia záchrany každého človeka a jeho budovanie až po bod, keď bude môcť niesť túto 
Božiu víziu ďalším, má byť elementárnou, základnou a principiálnou víziou každej skupiny veriacich 
kresťanov-kristovcov (teda ľudí patriacich Kristovi a napodobňujúcich ho). 
Toto je vec princípu. Každá skupina kresťanov – farnosť, zbor, stretko – by mala mať v sebe zakódovaný tento 
princíp.  
 
Samozrejme, vyjadrenie tohto princípu je rôznorodé. Niektoré stretká sa venujú birmovancom, iné deťom, iné 
dospelým, iné feťákom, iné bezdomovcom, iné alkoholikom, iné pomáhajú mladomanželom, iné sa chodia 
modliť a utešovať chorých do nemocníc. Iné vedú voľnočasové aktivity pre deti, iné pomáhajú vdovám, 
sirotám a pod. 
Metódy, ktoré pri tom používajú, sú rozdielne, kreatívne, lebo to všetko pôsobí Boh, ktorý je veľmi kreatívny a 
vynachádzavý. 



 
Ak to zhrniem, tak pre stretko existujú dve vízie: 
1. principiálna,  
2. konkrétna. 
 
1. Principiálna vízia vášho stretka má obsahovať:  

• záchranu cez ohlasovanie živej a osobnej viery v Ježiša Krista, 
• budovanie viery cez biblické učeníctvo a sviatosti, 
• spoločenstvo medzi bratmi a sestrami, odrážajúce štandardy správania Božej rodiny 

(sem patri vzájomná služba lásky, používanie darov a talentov, prijímanie nových členov, pomoc). 
 
2. Konkrétna vízia – stojí na základoch principiálnej. 

• Je to konkrétne poslanie – misia stretka smerom von do farnosti, spoločnosti, okolia či k špecifickej 
skupine ľudí. 

 
Realizácia principiálnej vízie vo vašom stretku prinesie: 

• duchovný rast vašim členom, 
• kvantitatívny rast skupiny, 
• hojnosť a plodnosť v obdarení, 
• svätosť – premenu charakteru na štandard Ježiša Krista. 

 
Realizácia konkrétnej vízie vaším stretkom prinesie: 

• Božie kráľovstvo s jeho svetlom, mocou a spravodlivosťou tam, kde ho Boh cez vás chce priniesť. 
 
 
Ako realizovať principiálnu víziu vo vašom stretku? 
Odpoveďou je plánovanie. Duchovný rast vašich členov sa neudeje za jedno stretko. Aby ste docielili rast 
svojich členov, bude potrebný značný počet stretiek. Toto si musíte uvedomiť. 
Ktoré veci potrebuješ ako vedúci naplánovať? 

1. Vyučovania (prednášky alebo, ak chcete, témy). Toto je najdôležitejší nástroj budovania. Prečo? 
Lebo biblická prednáška obsahuje pravdy Božieho slova. Božie slovo je najefektívnejší nástroj na 
premenu myslenia vašich ľudí (Rim 12, 2). Ak vaši ľudia zmenia myslenie, t. j. názory na život, podľa 
pravdy Božieho slova, zmení to ich návyky. Návyky tvoria správanie. Správanie odráža charakter. 

 
Ako vedúci stretka potrebuješ mať určitý plán či rozvrh vyučovaní (tém), ktoré potrebujú tvoji ľudia absolvovať. 
Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že som dlho takýto plán nemal. Témy som vyberal podľa srdca, resp. 
inšpirácie počas týždňa, nezriedka v deň, keď malo byť stretko. Je to aj u vás tak? Postupnosť, nadväznosť 
vyučovaní je veľmi dôležitá, pretože vás zavedie k vášmu cieľu. Pozrite sa na autoškolu. Neviem si dosť dobre 
predstaviť, že žiaci autoškoly by preberali len „srdcové“ záležitosti inštruktora a nedostali by kompletnú výučbu 
z oblasti cestnej premávky. Rovnako to musí byť aj s vaším stretkom.  
 
Nájdite si čas na modlitbu a rozmýšľanie nad tým, kam chcete svojich ľudí dostať. Aké ovocie v nich máte 
vypestovať? Pozerajte na nich jednotlivo, ale aj ako na skupinu. Spíšte si veci, ktoré vám vyjdú, a zostavte si 
osnovu vyučovaní, ktoré vám pomôžu naplniť váš cieľ. 

2. Pomocníci. Vyhľadajte si zo skupiny 2 – 3 pomocníkov, ktorí vám budú pomáhať s vedením skupiny, 
a keď príde čas a budú vami vyškolení, budú môcť viesť ďalšie skupinky. 

Investujte do nich trochu času. Oboznámte ich s víziou pre stretko. Predstavte im svoj plán na dosiahnutie 
cieľa. Dávajte im najprv malé a potom väčšie úlohy. Modlite sa za nich doma vo svojom osobnom čase a 
modlite sa spolu s nimi krátko pred začatím stretka. 

3. Priebeh stretka. Upravte priebeh stretka tak, aby jednotlivé prvky programu stretka efektívne 
napomáhali dosiahnutie vášho cieľa. Musíte mať konkrétnu predstavu, ako bude vyzerať spoločný čas 
modlitby, ako bude prebiehať zdieľanie (ako dlho? bude skupina rozdelená?), na čo sa v ňom chcete 
zamerať. Nechajte ľuďom dostatočný čas, aby si mohli navzájom slúžiť modlitbou a používaním darov. 

4. Vytvorte priestor pre nových ľudí. Keď evanjelizáciou získate nových ľudí, kam ich začleníte? 
Vyčleňte z pôvodného stretka dve dvojice, ktoré sa budú venovať novým ľuďom počas zdieľania a 
biblického rozhovoru. Na tieto dvojice použite svojich pomocníkov. Noví ľudia sa musia cítiť prijatí a 
musí im byť poskytnutá starostlivosť. Ak treba, aj na osobnej úrovni – prebrať si s nimi podstatné 
vyučovania, ktoré už skupina absolvovala. 

5. Aktivity mimo stretka. Je fajn ponechať počas stretka 20 minút na nejakú spoločenskú komunikáciu 
(koláčiky, káva a pod.), nie je však dobré tento čas neprimerane naťahovať. Lepšie je vyhradiť si 
zvlášť nejaké podujatie alebo aktivitu, aby ste spolu strávili príjemný a zábavný čas. 

Je veľmi dobré, ak napr. každé tretie stretko tvoria len chvály a potom jedlo. Alebo možno ísť spolu do 
reštaurácie a mať stretko tam, alebo sa zísť u niekoho, kto môže poskytnúť dom s kuchyňou, a urobiť si tam 
spoločnú večeru. Jedni varia, druhí chystajú na stôl a všetci sa pritom zabávajú a kecajú. (Toto mám naozaj 
rád!) 



Plánovanie týchto 5 bodov je veľmi dôležité. Ak to nebudete robiť, bude rast stretka, príchod nových ľudí a čas 
na spoločenskú komunikáciu skôr náhodný ako cielený! 
 
 
Ako realizovať konkrétnu víziu vo vašom stretku? 
 
Konkrétna vízia je konkrétny prínos alebo poslanie vášho stretka pre okolitý svet. Boh má plán pre tento svet a 
v každom čase a na každom mieste si používa svoje deti na dosahovanie svojich cieľov. Boh chce, aby 
kresťania vyjadrovali lásku druhým ľudom veľmi jasným konkrétnym a praktickým spôsobom. Ježiš o tejto veci 
úplne jasne hovorí: 

• Nech vaše skutky svietia ako svetlo pre druhých, aby mohli tak oslavovať Boha! 
• Čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých (zaodeli, nasýtili, potešili, finančne podporili), mne ste 

to urobili! 
 
Konkrétna vízia nie je vždy duchovná vec, ako napr. vedenie chvál, príprava birmovancov či detí na prvé sväté 
prijímanie. Majú to byť veľmi praktické veci ako pomoc starým ľuďom (nákupy, pomoc v záhrade), opatrovanie 
detí, detský klub, záujmové krúžky pre deti či veriace či neveriace. 
Dobrou víziou napr. pre zamestnaných ľudí by bolo získavanie peňazí a financovanie nejakého dobrého 
miestneho projektu (napr. oprava detského ihriska). 
 
Je vecou vedúceho stretka nájsť konkrétnu víziu pre stretko. Realizácia tejto vízie sa nazýva vonkajšia 
služba stretka. 
 
Ako nájsť víziu vonkajšej služby? 

1. Boh ju pripravil a ukryl ju do života vedúceho skupiny. Je ukrytá v zážitkoch, skúsenostiach, 
hodnotách a túžbach vedúceho. 

2. Určitú časť vízie Boh ukryl aj do ľudí v stretku. Aké zručnosti a dary majú vaši ľudia? 
Obrazne povedané: Ak zistíte, že veľká časť vašich ľudí vie opravovať autá, víziou stretka určite 
nebude opravovanie lodí. 

3. Ďalšiu časť vízie Boh ukryl do prostredia, v ktorom je stretko zasadené. Táto časť vízie sa dá nájsť v 
potrebách vášho okolia. 

4. Stanoviť víziu znamená v modlitbe a rozmýšľaní akoby poskladať túto skladačku. 
 
Táto vízia môže byť dlhodobá, ale aj krátkodobá. Môže sa časom rozvíjať, ale aj zmenšovať a Boh môže dať 
novú víziu pre úplne inú oblasť služby. 
 
Principiálna vízia zostáva stále rovnaká, lebo je založená na Biblii. Môže sa na nej meniť iba to, že časom 
vaše stretko dosiahne viac efektívnosti vo vyučovaní, väčšiu starostlivosť o ľudí, lepšiu organizovanosť vašich 
stretnutí a tiež produktivitu v prijímaní nových ľudí a ich uvoľňovaní do služby. 
 
Plánovanie je užitočný nástroj, ako priviesť vízie k životu. Strávte trochu času v modlitbe a príprave a uvidíte 
ovocie! 
 
Toto vám z celého srdca želáme a modlíme sa to. 
Boh s vami a vo vás chce konať v tomto svete neskutočne krásne a užitočné dielo! 
Boh miluje vás a Boh miluje svoje stratené deti. Pomôžme mu ich nájsť a začleniť ich do jeho príjemnej rodiny! 
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