
Můj sen! 
(Uuvidět a realizovat vizi, kterou mi dal Bůh) 

 
„Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, 

vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci.” (Žd 11:13) 

CO TO JE VIZE? 
 
Jen nesnadno lze rozlišit vůdcovství a vizi. Všichni dobří vůdci se řídí vizí. Neuspokojuje 
je udržení status quo. Touží po tom, aby ve své službě činili pokroky. Ale co to je vize? 
Pokusy definovat vizi najdete níže: 
 

„Vize znamená vidět budoucnost v přítomnosti zbudované na 
minulosti.” 
” Mít vizi znamená činit reálným neviditelné.” 
 „Vize je most, zbudovaný na znalostech,  který spojuje přítomnost a budoucnost.” 

 
Dovol, že ti představím svoji vlastní  definici vize. Uvažuj o ní: 
 
ZŘETELNÝ OBRAZ LEPŠÍHO ZÍTŘKA DANÝ BOHEM, KTERÝ 
UMOŽŇUJE ČLOVĚKOVI UVĚRIT, ŽE NEJENOM MůŽE, ALE MUSÍ 
NĚCO UDĚLAT 

 

 
Ve své knížce „Služebník, který vede” Robert Greenleaf píše: „ To, čím se vůdce řídí, je 
schopnost předvídání. Když ztratí tuto schopnost a okolnosti jej nutí k činu, stává se 
vůdcem pouze titulárním. Přestává fakticky řídit, vést, reaguje pouze na nepředvídané 
události a pravděpodobně nezůstane vůdcem příliš dlouho.” Lidé potřebují vůdce, který 
jim dává naději - ukazuje, kam mají jít. 
 
Vize je obraz, který máš ve své mysli. Obraz týkající se toho, jak by měly vypadat dny, 
které máš ještě před sebou. Vize to je obraz vysněné budoucnosti. Obraz vnitřní a osobní. 
Pokud ho chceš uskutečnit ve své službě, budeš jej muset „naočkovat” jiným. Bůh využil 
tvé představivosti k vytvoření obrazu budoucnosti. Teď znovu ty budeš muset pomoci 
jiným v přijetí tvé vize – abyste mohli spolupracovat při její realizaci. 
 
Prvky Boží vize: 
 

a. Zřetelný obraz. (To je něco jako tvoje vnitřní mapa.) 
b. Změna k lepšímu. (Zlepšuje aktuální situaci zaváděním Božího království.) 
c. Bod koncentrace(Vytyčuje cestu do neznámé budoucnosti.)  
d. Dar od Boha. (Daná Bohem, ne vytvořená člověkem.) 
e. Vybraní lidé a odpovídající doba (Určená vybranému vůdci a skupině lidí v 
době, která jim odpovídá.) 

 
Otázka:  Měl jsi už příležitost seznámit se s vizí a účastnit se její realizace? 
 

 

                                                                                                                                                       

BIBLICKÝ 
ZÁKLAD 
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Zrození vize 
 
U mnohých vůdců vize „klíčí” pomalu jako nápad bez podrobností a zřetelnějších obrysů. 
Během času se nápad mění ve vážný zájem a potom v zaujetí. Má už určitou formu  v jejich 
srdcích a v myšlenkách. Zrození vize v mnoha aspektech připomíná narození DÍTĚTE. 
Když v nás dozrává, prochází několika etapami. Pozorně je prostudujte: 

1. BLÍZKOST 
Stejně jako se musí sloučit muž a žena, aby vznikl nový život, vůdce musí být v 
blízkém spojení s Bohem, aby poznal vizi, kterou On pro něj připravil,. Lidé, kteří 
objevili Boží vizi pro svůj život, trávili čas s Bohem, zbožňovali ho v samotě, v tichu a 
na meditacích. Takové sloučení umožnilo Bohu promluvit a vyjevit vůdci plány s ním 
související. Bůh seje zrno vize ve tvém srdci. 

2. POČETÍ 
Ale ne při každém setkání Bůh zaseje v tvém srdci vizi. Ne každé sloučení muže a 
ženy přináší početí. Pokud Ti však Bůh vyjeví svoji vizi, její sémě bude muset v tobě 
vyklíčit. Bůh seje zrno vize ve tvém srdci, takže ze začátku se ti může zdát být 
neforemná. Pamatuj: Bůh je snoubenec, ty snoubenka. Jako se dítě podobá matce nebo 
otci, vize se během rozvoje stane podobná Bohu (bude velká a zaměřená na jeho 
hlavní priority) a Tobě (bude odpovídat tvým zájmům a darům).    

3. TĚHOTENSTVÍ 
 
Tento proces zabírá nejvíc času. Než se dítě narodí musí uplynout devět měsíců. Zrání 
vize může trvat déle. Během této doby vůdce hledá řešení problémů, modlí se za lidi, 
zasahuje do procesu utváření vize. Vize zraje s vůdcem. Když se dítě rozvíjí v matčině 
lůně, způsobuje radikální změnu matky. Podobný vliv má Boží vize. Tvé požadavky 
vzrůstají a už žádné lidské ideje nebudou schopny je uspokojit.  

4. POROD 
 
Tato etapa přináší nejvíce bolesti. Krátce před samotným zrozením vize je porod 
nejtěžší. Při narození dítěte porodní bolesti jsou častější a silnější. To je známka 
blížícího se porodu. Podobně to vypadá s vizí danou od Boha. Satan se snaží při 
využití bolesti ukrást nám vizi těsně před jejím zrozením. Boj se stává urputnější. 
Satan usiluje o potrat. Nevzdávej se. Porod znamená, že se za chvíli stane něco 
dobrého. 

5. NAROZENÍ 
Nakonec se vize rodí. Vše, co se dosud dálo v samém vůdci, přijímá konečnou formu. 
Každý se může seznámit s plodem modliteb, plánování a práce. Mnoho lidí se chce s 
tebou radovat v této chvíli a ty se ptáš, kde všichni byli, když jsi usiloval o udržení při 
životě svou vizi. Nezlob se na ně. Dovol jim radovat se s tebou a upevni je ve 
společném „otcovství”. Vize musí dozrát a začít žít o vlastních silách. 

 
Otázka: Ve které etapě se nyní nacházíš?

 

KLÍČOVÉ 
POZNÁMKY 
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Vize Člověka    Boží vize 

a. Vytváříš ji na základě svých darů  a. Je ti dána jako Boží zjevení. 
 a schopností.  

b. Její realizace znamená. b. Její realizace znamená podřízení se vůdci. 
předstižení jiných.  

c. Podobná společenství jsou považována c. Podobná společenství jsou považována za  
za konkurenci. spolupracovníky. 

     d. Jejím cílem je budovat tvoje společenství           d. Jejím cílem je sloužit lidem, propagovat Boží zásady 
                                                                                                        a vytvářet zisk. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Kroky realizace Boží vize: Evangelium podle Matouše 

 9:35-10:8 
 
Evangelium podle Matouše 9:35-10:8 znamená kritický bod Ježíšovy služby. Dosud Ježíš učil a 
apoštolové pozorovali. Přečti si tento úryvek a všimni si, jakou strategii Ježíš zvolil, když zahájil 
realizaci Boží vize pro svůj život. Ježíš uvádí příklad kroků, které i my můžeme dnes učinit.  
 
1. Začni aktivně sloužit a buď poslušný.  
“Ježíš obcházel všechna města i vesnice.” (9:35). 

Ježíš neseděl s rukama v klíně u jezera Galilejského a nečekal, až se objeví příležitost sloužit. 
Obcházel lidi, hovořil s nimi, poznával jejich život. Aktivně sloužil jiným tam, kde se 
nacházeli. Musíme si pamatovat, že Bůh obyčejně sdílí svoji vizi s těmi, kteří jsou mu 
poslušní.  

 
2. Mluv o tom, co Ti Bůh už vyjevil.  

„Učil v jejich synagógách, kázal evangelium království.” (9:35). 
Představ si, že už znáš 95 % Boží vůle. „Jak je to možné?”, zeptáš se. Otevři Písmo Svaté. Bůh 
oznámil 95% své vůle pro náš život právě tam, ale stále se ho vyptáváme na těch zbývajících 
5%: kdo se stane naším životním partnerem, jak bude vypadat naše kariéra, jaká bude naše 
budoucnost? Bůh říká jednoduše: dodržuj to, co už znáš, a ukážu ti víc. 

 
3. Pozoruj a snaž se pochopit lidský svět 

       „Když viděl zástupy...” (9:36). 
Ježíš byl s lidmi a pozoroval je. Viděl bolest v jejich očích, nemoci, kterými trpěli, když k 
němu přicházeli prosit o uzdravení. Ježíš byl s nimi tak dlouho, protože chtěl poznat a 
pochopit jejich svět.  

 
 
 
 

  

 

 

 

 

DIAGRAMDIAGRAMDIAGRAMDIAGRAM    

Vůdce 

Boží vize ZOBRAZENÍ 
PRAVDY 

STUDUJ  
SLOVO 
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4.  Dovol, aby Bůh vzal na sebe péči o lidi 
“…bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře” (9:36b). 

 Ježíšovo srdce bylo dojato. Soucítil s nimi. Takový je začátek každé vize: péče. Vidíš, že 
se děje něco zlého, že by se mohlo něco udělat, ale nic se nedělá. Z takového pocitu se 
rodí vize. Když je tvé srdce dojato nějakou potřebou, Bůh ti předává vizi, která 
odpovídá dané potřebě. 

 
5. Hledej Boží vůli: Jaký problém je nutno vyřešit? 
“Tehdy řekl svým učedníkům: ”Žeň je velká, dělníků málo. ”(9:37).  
 

Ježíš viděl potřebu: lidé toužili po tělesném, citovém a duchovním uzdravení. Ukázal, v 
čem tkví problém: bylo příliš málo těch, kteří by nesli zprávu o naději a uzdravení. 
Dosud Ježíš uzdravoval sám. Ale těch, kteří potřebovali pomoci, bylo víc, než byl 
schopen sám uzdravit. Jeho řešení: velká žeň, málo dělníků.   

 

6. Modli se, abys mohl určit, jaké činy uspokojí danou potřebu  
„Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (9:38). 
Co bylo nutné podle Ježíše? Více dělníků! A právě o to se modlil! Všimni 
si, že neprosil o větší budovy nebo víc peněz. Prosil jedině o to, aby Bůh 
poslal víc dělníků. 

 
7. Vyber si skupinu lidí a učiň je svými spolupracovníky 
 „Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc ….” (10:1). 

Lidé, kteří nemají vizi, odcházejí stejně rychle, jako se objevili. Musíme však pochopit 
ještě jednu pravdu. Bez lidí vize zmizí. Ježíš nebyl schopen pečovat o potřeby lidí 
sám. To právě byl problém. Potřeboval víc dělníků, aby se k němu připojili a pomohli 
mu uskutečnit jeho vizi. Shromáždil tedy skupinu lidí, kteří se stali jeho pomocníky.  

 
8. Začni okamžitě jednat, abys mohl uskutečnit vizi. 
“ Těchto Dvanáct Ježíš vyslal …” (10:5). 

Ježíš nečekal ani chvíli. Shromáždil skupinu lidí, řekl jim, co mají dělat, a okamžitě je 
vyslal, aby provedli pověřené úkoly. Předává jim svou vizi a učí je, jak ji mají 
realizovat. Stávají se odpovědí na jeho modlitbu, v níž prosil o více dělníků.  

 

Jaký hlas inspiruje tvoji vizi? 
 
Když přemýšlíš o tom, jak máš realizovat vizi, pamatuj si, že Bůh používá různé „hlasy”, 
aby se s námi dorozuměl. Připoměň si, jak k Tobě Bůh promlouval v minulosti. Jaké 
metody používal? 
 
1. Vnitřní Hlas:  Souvisí tvoje vize s tvými osobními životními touhami? Pokud tomu 

neuvěříš, ničeho nedosáhneš. 
 
2. Hlas Hněvu: Souvisí tvoje vize z nespokojeností plynoucí z nějaké konkrétní 

nespravedlnosti nebo nevyřešeného problému? Budeš naříkat, že je tma nebo 
rozsvítíš světlo? 

 
3. Hlas Úspěchu: Pochází Tvoje vize od lidí, kteří byli v podobné situaci? Najdi někoho, 

kdo by se mohl stát tvým učitelem/rádcem. 

 

 CO TI ŘÍKÁ 
TVOJE SRDCE 
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4. Hlas Shůry: Opravdu hodnotná vize pochází od Boha. Využívej ponaučení plynoucích z 
minulosti k ovlivňování své přítomnosti a budoucnosti. Máš široké horizonty nebo se díváš 
na svět skrze klíčovou dírku? 

 

Prostředky sloužící k utváření tvé vize... 

Když poznáš vizi, musíš najít způsob, jak ji předat jiným. Před více než padesáti lety během II. 
světové války Winston Churchill byl mistrem v šíření své vize mezi občany Velké Británie. Jako 
premiér vyvinul postup, který používal vždycky, když předával lidem vizi. Používal 
následujících pěti prostředků: 

                             
 
 
Závěr: Jak zpracovávat vizi 
 
1. Vidět ji ZŘETELNĚ 

 
2. Představit ji NÁPADITĚ. 

 
3.  Mluvit o ní NEUSTÁLE. 

 
 
 
Sebehodnocení:  Který krok byl pro tebe nejtěžší, když jsi začal realizovat vizi? 

POUŽITÍ: Jak nejlépe a biblicky můžeš předat vizi? Jaké znáš způsoby utváření přátelského prostředí, v 
němž bys mohl poznávat a efektivně realizovat vizi danou Bohem. 

  

Prostředek čís. 1 
Poznámky... 

Prostředek čís. 2 
Poznámk.y.. 

Prostředek čís. 3 
Poznámky… 

Prostředek čís. 4 
Poznámky… 

Prostředek čís. 5 
Poznámky… 

    

 

 PLAN 
DZIAŁANIA 

 

 

Nadšený úvod 

Jedno dějové 
pásmo 

Jedoduchý jazyk 

Fotografie 

Citový závěrCitový závěrCitový závěrCitový závěr    

PLÁN  
ČINNOSTI 
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KLÍČ: – MLM Sešit 1, 3. lekce : 
Můj sen! 

 
 Co to je Vize? 

ZŘETELNÝ OBRAZ LEPŠÍHO ZÍTŘKA DANÝ 

BOHEM, KTERÝ UMOŽŇUJE ČLOVĚKOVI UVĚRIT, 

ŽE NEJENOM MůŽE, ALE MUSÍ NĚCO UDĚLAT. 

Zrození Vize 
 

1. BLÍZKOST 
 

2. POČETÍ 
 

3. TĚHOTENSTVÍ 
 

4. PORÓD 
 

5. NAROZENÍ 

Kroky realizace Boží Vize 
 

1. SLUŽBA 
 

2. ZJEVENÍ 
 

3. POZOROVÁNÍ 
 

4. PÉČE O LIDI 
 

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
 

6. MODLITBA 
 

7. NALEZENÍ SPOLUPRACOVNÍKů 
 

8. OKAMŽITÉ JEDNÁNÍ 

Jak zpracovávat Vizi  
 

1. ZŘETELNĚ 
 

2. NÁPADITĚ 
 

3. NEUSTÁLE 
 
 

 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI 

 

ODPOVĚDI 
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