
Ako komunikovať víziu 
 
Mať víziu pre vaše stretko je jedna vec. Správne ju komunikovať členom stretka je druhá. Častým 
dôvodom toho, že vízia nie je dostatočne alebo celkom pochopená, je nesprávna komunikácia. Ak 
členovia nepochopia, o čo vám ako vedúcemu ide, ťažko budú môcť tuto víziu napĺňať. Ak sa naučíte 
svoju víziu efektívne komunikovať svojim členom, vyhnete sa možnej frustrácii z jej nenasledovania. 
 
Existujú asi tri fázy v procese komunikovania vízie: 

1. predstavenie,  
2. vysvetľovanie, 
3. opakovanie. 

 
Predstavenie 
Po čase, keď ste spolu s Bohom pracovali vo svojej hlave a srdci na vízii (vonkajšej službe) vášho 
spoločenstva, prišiel čas predstaviť ju vašim ľudom. Nemusíte sa báť. Vaši ľudia sa vedia nadchnúť 
pre zmysluplné aktivity. Je to vždy riziko, ale ak ste sa modlili, aby Boh pripravil ich srdcia, tak by vám 
mali načúvať. Pri opise toho, čo by ste mali ako stretko robiť, používajte jasné vyjadrenia. Buďte 
konkrétny a vecný a podľa potreby použite príklady alebo symboly. Podporte ich predstavivosť. 
Používajte slová ako: „Predstavte si, čo by sa stalo, keby skupina ľudí ako vy urobila to či ono!“ 
Snažte sa ich nadchnúť pre vec. Vykreslite im vaše ciele. Cieľ je jasná predstava o tom, kam by nás 
ako skupinu mohlo doviesť realizovanie vízie. Nerozprávajte rýchlo, ale ani neváhajte. Uvedomte si, 
že ľudia musia stíhať sledovať vaše myšlienky. Dajte im toľko času, koľko potrebujú, aby to spracovali. 
Uvedomte si, že zatiaľ čo vy ste na formulácii vízie pracovali niekoľko týždňov či mesiacov, oni nemali 
toľko času. Nakoniec im predstavte slogan, ktorý vyjadruje myšlienku vašej vízie. Slogany si ľudia 
pamätajú najlepšie. Teda, inak povedané, mali by ste byť schopný sformulovať obsah vašej vízie do 
jednej vety.  
 
Vysvetľovanie 
Počas ďalších stretnutí by ste mali svojim ľudom vysvetliť, čo konkrétne patrí do vašej vízie. 
Potrebujete im vysvetliť, ako môžete spolu naplniť ciele vízie. 
Moja skúsenosť je, že ak ľudom poviete napr. vetu: „Budeme evanjelizovať“, vyložia si ju podľa svojich 
predstáv. Každý z nich použije svoju predstavivosť a fantáziu, čo nie je samo osebe zlé – je to skvelé. 
Musí však existovať nejaký rámec, ktorý je daný vedúcim. Určite využite fantáziu svojich ľudí, aby 
tento rámec doplnili. Dajte im priestor, aby sa stali súčasťou vašej vízie, a taktiež aby ju mohli obohatiť 
svojou jedinečnosťou. Takto doplnený produkt býva zväčša lepším produktom ako váš pôvodný rámec 
a o to ide. 
 
Opakovanie 
Je omylom myslieť si, že ak ste svoju víziu predstavili a vysvetlili, ľudia už o nej nepotrebujú opäť 
počuť. Práve naopak. Využite každú príležitosť, ako ľudí povzbudiť, že to, čo robia, patrí do vízie a že 
to robia dobre. Napr. máte víziu pracovať s deťmi vo farnosti. Ak na stretku hodnotíte jasličkovú 
pobožnosť, ktorú ste robili minulý týždeň, mali by ste mali sa vyjadriť, že to, čo ste robili, bolo v súlade 
s víziou a páčilo sa vám to, a povzbudiť ľudí. Buďte osobný, hovorte, čo ako vodca prežívate, keď 
kráčate spolu s týmito ľuďmi vo vízii. Potrebujú vidieť, že ich vodca má radosť z nich a z Božích 
skutkov. 
Rovnako užitočné je aj používanie sloganu. Z času na čas ho ľuďom zopakujte. 
 
Spätná väzba 
To, či kráčate vo vízii alebo nie, potrebujete ako vodca vyhodnocovať s Bohom osobne. Nepodceňujte 
však úlohu svojich ľudí. Naplánujte si každé 3 mesiace vyhodnocovacie stretko. Dajte si so svojimi 
ľuďmi čaj a koláčiky a v pokoji sa porozprávajte o tom, ako oni vidia smerovanie vášho spoločenstva a 
kráčanie vo vízii. Povzbudzujte ich k otvorenosti. Získate takto cenný materiál pre rozširovanie vašej 
vízie. Potom sa modlite a ďakujte Pánovi, že vás používa vo svojom kráľovstve. 
 
Komunikácia vašich chybných rozhodnutí 
V procese spresňovania vízie a jej realizácie urobíte zopár chybných rozhodnutí. 
Každý kresťan má možnosť vedenia Duchom Svätým. Ako človek-vodca však môžete robiť chybné 
rozhodnutia. Chybným rozhodnutiam sa asi nevyhnete. Pramenia z vašej neskúsenosti, omylnosti, 
zaneprázdnenosti, neschopnosti počuť atď. Nesnažte sa skrývať svoj omyl pred ľuďmi. Oni to vidia. 
Niekedy ako vodcovia veríme v akúsi nadprirodzenú duchovnú neomylnosť. Moja rada je: Priznajte 
farbu. Povedzte im, že ste sa pomýlili a mrzí vás, že oni museli vynaložiť „zbytočné“ úsilie v nejakej 
aktivite. Dajte im najavo, že si veľmi vážite, že aj napriek vášmu chybnému rozhodnutiu boli ochotní 
vás nasledovať. Dajte im vedieť, že chcete na sebe pracovať a chcete byť lepším vodcom. 
Prijmú to a budú vás mať naďalej radi a budú vás nasledovať.  
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