
Osoba vodcu 
 
Dnes chcem rozprávať o osobe vodcu. Ježiš vedel, že ak by sa venoval naraz všetkým, nebol by úspešný. Vo 
svojej službe sa venoval masám, pracoval s nimi, ale omnoho viacej pracoval s Dvanástimi, ktorých si vybral. Do 
určitého času chodil s viacerými učeníkmi, potom sa modlil a vybral si Dvanástich. Tí Dvanásti jednoznačne 
vedeli, že sa stalo niečo zvláštne, že si ich Ježiš vyvolil a začal im venovať pozornosť a čas. Bol s nimi viac a viac 
ich vyučoval. Hoci nie všetkému rozumeli, šli za ním a pýtali sa ho: „Ježiš, ako si to myslel?“  
 
Drahý Pane, my ťa chceme prosiť a volať na teba, aby si nám teraz dal Ducha zjavenia, Ducha múdrosti a Ducha 
poznania, chceme byť vyučovaní tebou. Duch Boží, chceme zakúsiť tvoju múdrosť, tvoje poznanie. Modlím sa, 
Pane, aby tvoje slovo, ktoré nám dáš ty, bolo slovo plodné a mocné, lebo také je tvoje slovo. Pane, ono má 
potenciál prinášať úrodu, ono má potenciál premieňať myseľ. Modlíme sa, Duchu Boží, aby si sa nás dotýkal a 
viedol nás teraz. Amen. 
 
Vybral si Dvanástich, venoval sa naďalej masám, ale s Dvanástimi pracoval úplne cielene. To bola kľúčová vec 
pre Ježiša. Vybral si 12 mužov, ktorí boli obyčajnými galilejskými mužmi, veľmi jednoduchými. Mali aj jednoduché 
vzdelanie, ktoré sa dávalo v synagógach. Bývali tam školy, niečo ako základky. Biblisti sa zhodujú, že všetci 
okrem Judáša boli Galilejčania. Judejci boli vzdelanci, ale Galilea po odtrhnutí od Judey bola chudobnejšia 
provincia, chudobnejšie kráľovstvo a viac ničené, pretože odpadli od Boha. Boli naozaj na okraji. Hovorilo sa: „čo 
dobré môže z Galiley vzísť?“, hovorili to aj o Ježišovi z Nazareta, alebo z Galiley žiaden prorok nepovstal, všetci 
proroci boli z Judey. Jedine Judáš mal nejaké vyššie vzdelanie – nakoniec bol aj pokladníkom, čo sa mu stalo 
osudným, lebo mal slabý charakter. A ešte Matúš Lévi – mýtnik, čiže mohol byť z trošku inej vrstvy, ale inak to 
boli jednoduchí ľudia. A viete, prečo si ich Ježiš vybral? Pre jednu vec – hoci boli jednoduchí, mali v sebe 
obrovský potenciál. Vedel, že v nich je veľký potenciál. Petrovi, ešte ho len máličko poznal, keď ho jeho bral 
Ondrej zavolal a Peter prišiel pred Neho, povedal – ty si Peter, ty si skala a na tebe postavím svoju Cirkev. 
Neviem si predstaviť, že by som bol ten Šimon: prídem pred Ježiša, zasmradený od rýb, a Ježiš mi povie – ja na 
tebe postavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Boli to jednoduchí ľudia, ale ich devízou bola jedna 
základná vec – mali chuť a túžbu učiť sa. To je zrejmé z evanjelií, lebo sa Ježiša pýtali; naozaj išli za ním a 
povedali – ako si to myslel? Toto je veľmi dôležitá vlastnosť – túžba učiť sa, chcieť poznať viac. A teraz jedno 
zásadné odhalenie, ktoré nám môže veľmi pomôcť v skupine a v spoločenstve. Ja som si niekedy myslel, že 
Ježišovi ide o to, aby získal čo najviac ľudí; myslel som si, že zo stretka všetci ľudia, ktorí tam prídu, nemôžu 
odísť, alebo že keď niekto odíde, tak je to zlá vec, je to veľká ujma. Snažil som sa venovať všetkým a všetkým 
akoby rovnako. Chcel som, aby nikto nezaostával, a to je správne; ale ak zostane iba pri tomto, tak sa 
neposunieme do ďalšej úrovne. A to je určité záväzné nasledovanie Pána, určité učeníctvo a vodcovstvo. My sa 
málo zameriavame na potenciálnych vodcov v našich skupinkách. Snažíme sa tú skupinku viesť, pracovať pre 
ňu, úplne sa zoderieme, ale ani po dvoch rokoch nemáme pri sebe človeka, ktorý by bol ďalší potenciálny vedúci, 
alebo dvoch-troch potenciálnych vedúcich – to je kľúčová vec, lebo Ježiš si vybral Dvanástich a potom sa im 
venoval. Existuje niekoľko kníh popísaných práve o tomto – že bolo kľúčové, že si vybral Dvanástich a začal 
investovať do tých, ktorí môžu veci podávať ďalej. Pavol hovorí Timotejovi – sústreď sa na tých, ktorí môžu 
vyučovať druhých. Rob všetko, staraj sa o to, o to, o to, ale toto je prednostné. Tvojou úlohou ako vedúceho je 
nielen tie ovečky priviesť niekam na pašu, čo je dôležité, ale hľadať potenciál v tých ľuďoch a rozvíjať ho. To, čo 
do nich Boh vložil, čo do nich ukryl, čo majú – rozvíjať to, budovať ich a zamerať sa na vedúcich. Bohu ide o 
záchranu všetkých ľudí. Používa na to veľmi efektívnu metódu – hľadá vedúcich, ktorí sa chcú učiť, ktorí budú 
budovaní, dáva im svoje pomazanie a skrze to pomazanie môžu zasahovať ďalších ľudí. 
Chcel by som rozprávať o 4 dôležitých veciach, ktoré by vedúci mal robiť a ktoré by nemal zanedbávať.  
1. Osobný život modlitby. – Vedúci musí byť človekom modlitby. Takej, ktorá je vyjadrením intimity, hlbokosti. 
Vedúci má byť človek, ktorý očakáva Pána, ktorý ho hľadá a čaká. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Toto je jedna z 
najväčších zodpovedností teba ako vodcu – mať kvalitný čas s Bohom. S Bohom môžete mať dva časy – všedný 
a nevšedný. Čas, keď sa modlíš, predkladáš mu veci, modlíš sa za niekoho iného, ale nemáš možno taký čas 
spočinutia, načúvania, možno nemáš čas úplne sa Bohu vydať. Vieš, že máš 15 minút, vieš, že ich máš ráno, 
vieš, že ich máš večer, a si celý šťastný, ak sa ti to podarí, a možno sa ti to ani nepodarí. Je to určité minimum. 
Modlitba je vyjadrením môjho osobného vzťahu, ale určitého zmluvného vzťahu. Boh si ma získal, rozhodol sa 
pre mňa, ja som sa rozhodol pre neho a stretávame sa spolu, trávime spolu čas, o tom by mala byť modlitba. A 
niekedy je ten čas všedný a niekedy nevšedný. Takisto ako ľudia. Hovorím teraz zo skúseností manželov, ktorí mi 
to rozprávali – majú spolu čas, ktorý je všedný, keď sa bavia o plienkach, o tom, kto čo kúpi a kam pôjde. Sú 
spolu, vnímajú svoju prítomnosť, ale bavia sa o všedných veciach. Ale ak manželstvo má byť dobré, potrebujú 
mať spolu aj nevšedný čas. To znamená niekam sa zoberú, pôjdu a urobia niečo úplne iné – každý štvrtok 
buchneme dverami a ideme do reštaurácie, do kina a rozprávame sa o nevšedných veciach, nikto nerozpráva o 
tom, kto kúpi chleba a pod. Ale rozprávame sa o tom, čo žiješ, čo prežívaš, modlíme sa spolu – máme nevšedný 
čas. A toto je dôležitá vec aj s Bohom – mať nevšedný čas, čas určitého hľadania. Ja som ho dlho nemal, teraz 
sa pokúšam vydeliť si čas, vydeliť si dve-tri hodiny týždenne, úplne cielene, proste si urobím program a tieto dve-
tri hodiny v týždni je môj čas hľadania Boha. Idem ho hľadať, budem sa postiť, nebudem nič jesť alebo si dám 
slabšie raňajky, nebudem sa zameriavať na svoje telo, ale budem hľadať Boha, budem s ním mať nevšedný čas. 
To je moja dispozícia, ja mu ho dávam. Tak ako manželia – idú na večeru a nemusí sa im to podariť, nemusí to 
byť niečo extra, ale je tam tá dispozícia. Ty to potrebuješ tiež. Ja ho mám vo štvrtok, lebo si môžem z práce 
zobrať voľno. Skúste to robiť v nedeľu. Vybrať sa niekam. Byť sám s Bohom – možno sa budeš chvíľu 
prechádzať, ale s tým, že hľadáš Boha, možno budeš chvíľu čítať nejakú dobrú knihu, ale s tým, že hľadáš Boha, 



možno budeš čítať Bibliu, ale s tým, že hľadáš Boha. Boh môže do toho času vstúpiť úplne nevšedne, úplne inak 
ako pracovne. Cez týždeň môžu naše modlitby vyzerať asi takto – poďakujem za všetko, čo mi napadne v tom 
krátkom čase, otvorím sa pre tvojho Ducha, cítim, že ma naplní, požehnám rodičom a utekám do školy, do práce. 
Ale ak nemáš nevšedný čas, chýba ti niečo vnútorné, niečo láskajúce, niečo hlboko idúce s Bohom. Nemáš čas, 
keď ťa Boh môže naozaj vyučovať, niečo ti zjavovať alebo pracovať na tebe. Ak budeš ako vedúci zanedbávať 
čas modlitby, bude chradnúť tvoje spoločenstvo, nebudeš chradnúť iba ty, ale aj tvoje spoločenstvo. „Veď pastieri 
konali nerozumne a nehľadali Pána; preto neprospievali, ich stáda sú rozprášené všetky“ (Jer 10, 21). Ak ty flákaš 
čas s Bohom, neprijímaš od Boha, bude tvoje spoločenstvo chradnúť. Môžeš sa potom vyhovárať, že sú málo 
aktívni, že sú nezodpovední a že sú tam konflikty, a budeš to zvaľovať na nich. Časť zodpovednosti možno bude 
ich, ale ak ty nenapreduješ, Boh ti nebude dávať určitý vplyv, nepôjde ďalej, nebude hutnieť.  
2. Vízia. – Ako vedúci potrebuješ mať víziu. Vízia jednoducho znamená – viem, kam ideme. Vízia je niečo, čo 
potrebuješ mať, čo skupina potrebuje mať. Je od Boha, víziu dáva Boh vedúcemu. Je znakom toho, že kto 
dostáva víziu, ten je vedúci. Môže sa stať, že ďalší človek v tvojom spoločenstve dostane niečo od Boha ako 
víziu: Myslím, že by sme mali robiť toto a toto. Musíš to ty zvážiť, či to súvisí s víziou, ktorú si ty dostal pre tú 
skupinku. Ak áno, O. K. Ak nie – a môže to byť naozaj dobrá Božia vízia –, vtedy to znamená, že pravdepodobne 
ten človek musí odísť a založiť si svoju skupinku, lebo sa jednoducho nedá ísť dvoma smermi. O vízii by sa dalo 
veľa rozprávať. Ako prichádza. Nenájdeš ju na chodníku alebo len tak niekde. Boh ju zjavuje a na to potrebuješ 
mať ten čas s ním. Ak tvoje spoločenstvo nenapreduje alebo ty ako vedúci necítiš, že by ste mali nejakú 
konkrétnu víziu, je načase si ju pýtať. Je načase chodiť s Bohom a pýtať sa ho – ako to myslíš s touto skupinkou, 
o čo ti ide, čo tam mám robiť ja, čo majú robiť oni? Boh to zjaví. Ak ti to nezjaví, tak si to buď nepočul, alebo už 
nie si vedúci. Možno to Boh už dáva niekomu inému. 
Pár otázok na zamyslenie – môžu vás priviesť k tomu, o čom vaša skupinka je. 
Prečo táto modlitebná skupinka existuje, prečo je dôležitá, prečo má byť? 
Prečo by som sa do nej mal zapojiť, alebo by som ju mal viesť? 
Prečo potrebujeme robiť tieto konkrétne veci, ktoré robíme? 
Prečo by toto, čo teraz robíme, malo byť hlavnou prioritou? Čo je našou hlavnou prioritou? 
Vízia je niečo, že ty, ak si vedúci (použijem obraz „pastier – ovce“), vieš, kadiaľ ísť. To je vízia. Každé 
spoločenstvo môže mať inú. Nejde o to, aby každá modlitebná skupinka robila to isté. Každá môže byť iná. Boh je 
veľmi kreatívny. Môžete mať úplne inú víziu. Niekto bude mať víziu robiť úplne maličkú vec a niekto väčšiu. Niekto 
bude mať víziu, že sa budú starať o deti vo farnosti, a je to vaša vízia. Niekomu Boh povie, že sa budú starať o 
starých ľudí. Vízia, ktorú ti Boh dáva pre skupinu, ktorú vedieš, je veľmi konkrétna, má v sebe veľký motivačný 
potenciál a ty vieš, že si na ňu neprišiel sám, že si si ju nevymyslel. Ak by si ju vymyslel, po čase pôjde preč. 
Odíde. Povieš si – mohlo by to byť inak, ani tie okolnosti k tomu celkom nejdú, čo keby som to spravil úplne inak? 
Ale ak je to Božia vízia, tak má trváci charakter a vieš, že nie je tvoja, že si ju prijal. Vízia sa prijíma. Vízia sa 
nevyrába. Prijíma sa. Dôležitá vec o vízii – je súčasťou veľkej Božej vízie, veľkého poslania a poverenia, že je to 
len časť. A ty keď na nej pracuješ, keď ju napĺňaš, potrebuješ vedieť – ja a moje stretko pracujeme pre Božie 
kráľovstvo, to je súčasť toho, čo Boh tvorí, od vekov až do konca, že na niečom pracuje. 
3. Potrebuješ vedieť pracovať s ľuďmi. – Si pastier a pastier musí vedieť pásť ovce. A môžeš byť dobrý pastier 
alebo menej dobrý pastier. Vodcovstvo je tiež proces. Boh ti dá vodcovstvo, ak si prežil, že ti Boh dáva víziu, 
dáva ti túžbu niečo pre neho robiť, niečo ti zjavuje a ty vieš, že práve teraz je ten čas, alebo prichádza ten čas a 
ja môžem do toho vstúpiť, akokoľvek dlho si do toho vstupoval, pomaly, možno si sa musel presvedčiť, ostatní ťa 
presviedčali, si vedúci. Si vodcom a Boh ti dáva nejakých ľudí, nejaké ovce. Ty ich máš pásť a vodiť, máš sa o ne 
starať. Otázka je, ako presvedčíš ovce, aby išli za tebou. Tak, že ich budeš milovať a tí ľudia budú vedieť, že im 
chceš dobre, a budú na tebe vidieť, že ich máš rád, a budú na tebe vidieť ešte jednu dôležitú vec – budú na tebe 
vidieť tvoju intimitu s Bohom. Pretože tvoja intimita s Bohom, jeho úzke spoločenstvo s tebou je zdrojom 
motivácie pre tvoju víziu, tým sa živí vízia. A tí ľudia to vidia a po čase k tomu priľnú. Ľudia k vízii priľnievajú. Boh 
dáva víziu iba vedúcemu, ostatným ľudom dáva možno len také hnutie v srdci – áno, mali by sme niečo, chceme 
to, ale nevieme čo. Niečo tak očakávajú, sú hladní po paši, ale nevedia, kde je.  
 
1. Jeden z nástrojov, ktoré si potrebujeme ako vedúci osvojiť, je uznanie – prejavovanie uznania ľuďom. – 
Dávaš im zakúsiť, že sú dôležití. Že oni sú dôležití, nie ty ako frajer-pastier, ktorý vie, kde je paša, si tu jediný 
dobrý, ale že sú dôležití. Ani nie tak pre tú skupinku, kde sú, alebo pre farnosť, ale pre Božie dielo. Pre Božie 
kráľovstvo, že sú veľmi dôležití pre Boha, že on za nich zomrel, že im dáva nový život a že ich povolal do niečoho 
nádherného a toto im potrebujete tlmočiť, toto by mali oni zažívať. Že sú pre vás dôležití, že sú dôležití pre Boha. 
Že nie sú len niekto, kto nemal nič iné na práci a na živote, len aby stretol túto modlitebnú skupinku.  
2. Ďalší dôležitý nástroj je chvála alebo pochvala. – Každý z nás sa rodí s určitým hladom po uznaní, po 
pochvale. Ak svojich ľudí povzbudzujete a chválite, tak im ukazujete, že sú pre vás cenní a to, čo robia, je pre vás 
cenné, to ich motivuje. Motivácia je modlitba a spoločenstvo s Bohom; oni ak sú ovečky v stáde, ich motiváciou 
pre život s Bohom a pre to, že sú v tom spoločenstve, je ich osobný život, to je ich zodpovednosť, ale ak ich ty 
motivuješ, ak ich ty oceňuješ, oni z tvojej strany zažívajú prijatie, akceptáciu, povzbudenie. 
3. Tretia vec je láska. – Ľudia sú hladní po láske. Myslím, že ľudí nič tak nezíska, ako keď vedia, že ich máš rád, 
keď to tak zakusujú. Nepotrebujú žiadne silové záväzky alebo donucovanie – povedali sme si, že sem budeme 
všetci chodiť a určite a vy ste takí nezodpovední a mali by ste toto a toto robiť a nerobíte a mali by ste, lebo ste to 
povedali. Záväzky a dohody sú veľmi dobré, ale ľudské srdce je od prirodzenosti také, že ak zakusuje milovanie a 
lásku, je do toho hnané samo. Pohýna to celého človeka. 
4. Ďalšia vec je delegovanie. – Delegovanie znamená, že dôverujete svojim ľuďom, že im zverujete časť práce. 
Je to veľmi dôležitá vec, keď zakusujú, že oni sa na tom podieľajú, že majú v tom svoj podiel, že vy im dôverujete, 



lebo delegovanie znamená „dávam ti toto“ a v podstate im hovoríte – spolieham sa na teba, že to spravíš. Že to 
spravíš poctivo a dobre. Ak sa vám to v spoločenstve nedarí, znamená to, že sa vy budete veľmi vyčerpávať. 
Budete robiť všetko. Od upratania stoličiek po úvod do chvál, po zapálenie sviečky na stole, po vedenie chvál, po 
upratanie stoličiek na stretku, zhasnutie a pod. A to je len malé spoločenstvo a už ste sa namakali. Čo keby ste 
išli niekam na výlet alebo robili nejakú akciu pre druhých? Buď to nevieme, alebo si nenachádzame čas, aby sme 
to robili. Aby sme rozmýšľali nad tým – toto potrebujem a kto by to tak mohol robiť? Možno tamten. Prídeš za ním 
a povieš – „Toto a toto by si mohol spraviť, myslím, že by si to vedel spraviť“, alebo: „Všimol som si, že toto robíš 
a je to dobre Chcem ťa poprosiť, aby si to robil aj tu.“ 

5. Ochota učiť sa. – Aj ty ako pastier potrebuješ jesť. Potrebuješ sa sýtiť a učiť sa. Podľa Lk 2, 52 Ježiš mocnel 
na tele a na duchu. To znamená učiť sa, študovať. Pastier by sa mal budovať v štyroch veciach: – 1. Byť verný. 
V 1 Tim Pavol píše Timotejovi – buď verný vo všetkom. K tomuto máš potom aj vyučovať ľudí, ktorí sú tvojimi 
spolupracovníkmi, ďalšími potenciálnymi vedúcimi. – 2. Konzistentnosť. To, čo žiješ, musí byť v zhode s tým, čo 
rozprávať. Musíš kázať vodu a piť vodu. To je veľmi dôležité, ľudia to vidia. Ak máš určité obdarovanie a Boh ti ho 
dal, či už aj vodcovstvo, že dokážeš k sebe pritiahnuť ľudí, že ťa dokážu nasledovať, to je jedna vec; druhá vec 
je, že ich potrebuješ vedieť získať. Získavanie sa deje cez charakter. Ak ľudia prídu k tebe bližšie a zistia, že máš 
veľké medzery v charaktere, spôsobí to v nich určitú schizofréniu. Budú chodiť do spoločenstva, lebo sú tam 
dobrí priatelia, lebo je to dobrá vec, ale nebudú nasledovať teba ako vedúceho, pretože nebudú chcieť. Kvôli 
dvom veciam. Po prvé, naozaj môžu byť leniví a povedia si – my nepôjdeme. To ako vedúci potrebuješ 
vyhodnotiť. Ak ten človek je proste vzdorovitou ovcou, povie, že ja si to budem robiť po svojom; keď povieš, že 
pôjdeme tam, on povie – nie, tam nepôjdem. Tam je dobrá zelená paša – nie, ja si dám hamburger. Alebo mali by 
sme teraz toto a toto, týmto by sme sa mali sýtiť – nie, ja nie som hladná, nebudem jesť. Druhá vec: nebude ťa 
chcieť nasledovať preto, aký si ty, nebude mať v teba dôveru, nebude vidieť tvoj pokrok, tvoje napredovanie, 
bude vidieť tvoje charakterové chyby a to mu zabráni, aby priľnul k tebe ako k vedúcemu, aby ti dôveroval. Preto 
je veľmi dôležitý tvoj jazyk, o ktorom Jakub hovorí, že je najzákernejší zo všetkých údov. Veľa vedúcich jedno 
rozpráva a druhé robí. Vedia, že majú povzbudzovať svojich ľudí, a pritom sú ironickí a posmievační. Ten človek 
potom nevie, ako to myslel – tak povzbudzuje ma, alebo sa mi posmieva? Alebo povie, že by sme mali robiť toto 
a toto, a on sám to poruší. – 3. Učenie sa dobru. Žiť dobro a konať dobro. O Ježišovi sa hovorilo, že všade, kade 
chodil, dobre robil. My by sme mali byť tí, ktorí všade chodia a dobre robia. – 4. Učiť sa, ako vytvárať jednotu, 
ako riešiť konflikty. V skupine sú a budú prichádzať konflikty; vedúci by mal vedieť, ako ich riešiť, ako si nájsť 
čas na rozhovor medzi štyrmi očami. Je zrejmé, že v tom stáde môžu vznikať problémy, ale ak ich vedúci nerieši, 
bude to nabúravať jednotu. Ak vidíš, že tento človek tu spôsobuje takýto problém, potrebuješ si nájsť čas, aby si 
sa s ním porozprával. Nespoliehaj sa na to, že ono sa to nejako vyrieši, dám mu 5 alebo 6 šancí – on ti potom 
rozvráti celú skupinku. 
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