LEKCE 1

Rozvíjení vize
„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo
bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze
ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.“(Jan 1, 1–3).
Na počátku měl Bůh plán. Před tím, než se pustil do
stvořitelského díla, věděl, co se chystal udělat. Je povzbudivé
vědět, že Bůh plánuje dopředu! Přečti si Jeho slovo v Izajáši
46, 9–10: „Pamatujte na první věci odedávna, protože já jsem
Bůh a jiného není, Bůh, a není nikdo jako já. Od počátku
oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo.
Říkám: ‘Můj plán se naplní a každé své přání vykonám.‘“
Bůh je náš příklad. Učí nás principu plánování. Bible je
jasná – máme mít vizi, kam nás Bůh vede, pokud chceme plně
vstoupit do toho, co pro nás má. I jen hrstka lidí s vizí je
mnohem nebezpečnější než řada těch, kteří nemají ponětí o
tom, kam jdou a jak se tam dostanou. Ti pak jen bloudí
bezcílně životem a v marné snaze mrhají časem a
neobnovitelnými zdroji. Je zde v sázce cíl, kterého nikdy
nedosáhnou, protože se správně nepřipravili. Opravdu úspěšní
lidé z Bible dostali od Boha vizi, která je provázela životem.
Vize vedly jejich kroky a pomáhaly jim dělat důležitá životní
rozhodnutí. Například Abrahama vedla vize k „městu se
základy, jehož architektem a stavitelem byl Bůh“ (Židům 11,
1). Kde získal Abraham tuto vizi? Bůh mu ji dal na jedné
kritické životní křižovatce.
V této lekci se pojďme sjednotit v modlitbě, aby Pán zbořil
jakékoliv bariéry, které by ti mohly bránit vstoupit do
vítězného života, který pro tebe Bůh má. On má pro tebe velké
plány. Odhalil nám božské pravdy, když řekl: „Vždyť moje
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myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je
Hospodinův výrok.“ (Izajáš 55, 8). Modli se teď k Pánu, aby
otevřel tvoje srdce a mysl na svoje cesty.

OSNOVA LEKCE
Biblický pohled na vizi
Lidé s vizí v Bibli
Moc modlitby v rozvíjení vize
Mléko pro vizi v každodenním životě
Praktické kroky k uchopení Boží vize

CÍLE LEKCE
1. Vysvětlit, co je to vize.
2. Najít biblické příklady lidí s vizí.
3. Vysvětlit vztah mezi vizí a modlitbou.
4. Popsat výhody člověka s vizí.
5. Vyjmenovat kroky k rozvinutí vize ve tvém životě.

Biblický pohled na vizi
Cíl 1: Vysvětlit, co je to vize.
Jedno z nejsmutnějších míst v Písmu nacházíme
v Pláči 2, 9: „Její král i její knížata jsou mezi pohanskými
národy, není už zákon, ani její proroci nepřijímají vidění od
Hospodina.“
Konce vedoucích postrádajích vizi jsou tragické, protože
„když není vidění, lid je bez zábran, ale šťastný je ten, kdo
zachovává zákon” (Přísloví 29, 18). Vůdci bez vize jsou
neschopní. V horším případě vedou lidi do záhuby.
Co je to tedy vize a jak ji definuje Bible? Jak poznáme,
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máme-li vizi od Boha nebo jen nějaký nápad? Vize od Boha se
dá jen výjimečně objevit nějakou ustanovenou vizionářskou
komisí nebo druhý den třídenního pobytu u vody. Někteří lidé
tráví týdny, měsíce nebo dokonce roky v modlitbách a postech,
aby jim Bůh zjevil nasměrování jejich života nebo církve.
Níže naleznete několik známek Bohem dané vize:
• Bohem daná vize vkládá píseň do tvého srdce, která je
neustálou připomínkou Boží vůle ve tvém životě.
• Bohem daná vize dává jistotu, že Bůh je tvým
skutečným partnerem.
• Bohem daná vize je Severkou tvého života. Je to
hvězda, která zůstává na jednom místě, zatímco se
země otáčí kolem své osy. Nachází se velmi blízko
skutečného severu, což odpovídá na Zemi severnímu
pólu. Lidé ztraceni ve tmě ji používají, aby se
zorientovali.
• Bohem daná vize nás pudí o ní mluvit a jednat podle
ní. Apoštol Pavel zvolal: „Nemohu se chlubit tím, že
kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych
nekázal.“(1. Korintským 9,16 CEP).
Jen málo lidí je ochotno platit cenu za jedinečné vedení a
vizi pro své životy. A co je tou cenou? Cenou je vše – naprostá
oddanost Pánu. Co činí Bohem danou vizi tak zvláštní?
Bohem daná vize je jedinečná. Je to něco, co bys sám
nedokázal, co se neobjeví jen tak samo od sebe. Bohem daná
vize je svěřená člověku, od kterého Bůh žádá, aby ji sdílel a
následoval až do jejího naplnění. Taková vize nepatří nikomu
jinému než Bohu – je svatá!
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Lidé s vizí v Bibli
Cíl 2: Najít biblické příklady lidí s vizí.
Znovu a znovu Bůh probouzel jedince s neuvěřitelnou vizí
v kritických okamžicích v historii svého vyvoleného národa.
Bůh nás miluje a nenechává nás bezradné. Pojďme se podívat
na několik mužů víry, kterým dal Bůh svou vizi.

Izajášova vize
O svém vidění od Boha Izajáš podává zprávu: „Vtom ke
mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který
vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: ‚Hle, tento
uhel se dotkl tvých rtů; tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je
usmířen.‘“ (Izajáš 6, 6–7). Nápis na zdi jednoho kostela
v Anglii zní: „Vize bez práce je pouhým snem. Práce bez vize
je jen dřinou. Vize a práce jsou nadějí pro svět.“ Izajáš žil
v upadající společnosti a hřích byl dáván veřejně na odiv.
Něco se muselo stát! Bůh viděl Izajášovo srdce a vložil do něj
vizi obnovy spravedlnosti. Kombinace vidět potřebu zasáhnout
hříšnou společnost a přijmout mocnou vizi od Boha zapříčinila
Izajášovu odpověď: „Zde jsem, pošli mne!” (Izajáš 6, 8)
Mnoho lidí vidí potřebu, ale nemnozí reagují na povolání a
zmocnění od Boha k vykonání daného díla. Jasná a mocná
Boží vize zmocňuje určené jedince, aby vykročili ze své zóny
bezpečí a vstoupili do Božího díla.

Jákobova vize od Boha
Jákobovo vidění Boha vyústilo ve změnu jeho jména a jeho
poranění kyčle. 1. Mojžíšova 32, 32 svědčí: „Vycházelo mu
slunce, když procházel Penúel; ale byl kulhavý kvůli své
kyčli.“ Jákob byl manipulátorem. Strávil většinu svého života
snahou o to, aby se svět točil kolem něho. Avšak Bůh měl pro
něj lepší plán. Jeho život se díky krizi změnil. V dřívějších
letech sebral svému bratrovi Ezauovi klíčové otcovské
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požehnání. Proto se Ezau zapřisáhl, že svého bratra zabije, za
to, co mu provedl. Jákob uprchl a nevrátil se domů za více jak
dvacet let. Nakonec nastal den, kdy Jákob neměl na výběr a
musel se se svým bratrem setkat. V uplynulých letech neměl o
Ezauovi jedinou zprávu – jediné, co si vybavoval, byl jeho
neuhasínající hněv, hořkost a vražedné úmysly. Hrozila
konfrontace a Jákob byl sevřen strachem.
V této krizi se mu zjevil Bůh v lidské podobě a zápasil
s ním. Jákob odmítl svého protivníka nechat jít, dokud mu
nepožehná. Toho dne se něco změnilo a Jákob už nikdy nebyl
stejným. Bůh mu dal jiné jméno a dal mu vizi, která proměnila
jeho život. Z Jákoba, který byl zrádcem a podvodníkem, se stal
věrný následovník Boha. Od tohoto okamžiku kulhal, což se
mu stalo připomínkou jeho setkání s Bohem. Ve světle tohoto
setkání Bob Mumford píše: „Dej si pozor na křesťanské
vůdce, kteří nemají šrámy z boje.“

Pavlova vize od Boha
Jména dávaná v biblických dobách měla hodně co říct o
charakteru osoby, prorockém povolání nebo o zvláštních
okolnostech jejího narození.
Například v Novém zákoně byl Saul pojmenován po
prvním izraelském králi, po muži, který žil více než tisíc let
před Kristovou dobou a válčil s velkou udatností proti
izraelským nepřátelům. Stejně jako jeho soujmenovec byl
novozákonní Saul bojovníkem. Před svým obrácením bojoval
s celé své síly proti církvi. Vnímal prvotní křesťany jako
podvratné živly a nebezpečí pro židovské náboženství a národ,
který tak hluboce miloval. Saulovo bouřlivé setkání s Ježíšem
na cestě do Damašku dramaticky změnilo jeho život (viz
Skutky 9). Tam Saul obdržel vizi od Boha, která zaměřila jeho
úsilí jinam a přenastavila jeho cíle. Ze židovského fanatika se
stal apoštol pohanů (nežidů). Začal milovat ty, které kdysi
nenáviděl. Později napsal: „Proto je-li kdo v Kristu, je nové
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stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.” (2.
Korintským 5, 17). Později začal používat latinské jméno,
běžné v římské kultuře. Tato změna Pavlova jména ukazovala
na jeho touhu se co nejvíce přiblížit kultuře, kterou toužil
získat pro Krista.

Moc modlitby v rozvíjení vize
Cíl 3: Vysvětlit vztah mezi vizí a modlitbou.
Co uděláš, když k tobě Bůh ještě nepromluvil a nedal ti
zásadní duchovní vizi? Dobrý student Bible rychle zjistí, že
modlitba a půst funguje. Když se osoba rozhodne dělat věci
Božím způsobem, prvním krokem bude modlitba. Někdy
prosíme o pomoc, bez toho aniž bychom věděli, jaké kroky je
nejlepší udělat. Pro Duchem naplněného věřícího je modlitba
v Duchu jistícím lanem z nebe. Apoštol Pavel učil: „A stejně
tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my
nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za
nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ (Římanům
8, 26). Duch svatý, který zná naše srdce a nejniternější
potřeby, se za nás přimlouvá. Jaká je to výsada se modlit
v našem modlitebním jazyce a dotýkat se Božího trůnu.
V těchto chvílích se napojujeme na rozsáhlé nebeské zdroje,
které čekají na naši vroucí přímluvu. A opravdu: skutečné
odpovědi vyžadují nefalšovanou snahu. Pavel napsal o Ježíši:
„…ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a
poznání.” (Kolským 2, 3). Boží poklady jsou skryty před
zraky nahodilého pozorovatele. Z tohoto důvodu musí být
hledány. Během našich modlitebních chvil Bůh odhaluje naše
povolání a cesty, které pro nás nachystal. Většinu z těchto
zjevení bychom minuli, kdybychom se nemodlili
s přesvědčením a horlivostí. Hluboká Boží zjevení nás budou
stát vše. Boží návod k získání Božího zjevení zahrnuje
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modlitbu a půst. Jakub píše: „Dychtíte, ale nemáte. Zabíjíte a
žárlíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete,
a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte, a nedostáváte, protože
žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše.“
(Jakub 4, 2–3). Zamyslete se nad následujícími příklady:
Nehemjáš se postil a Hospodin se mu zjevil jako zachránce
(Nehemjáš 1, 4). David se postil a Hospodin Bůh ho ochránil
(Žalm 3, 13). Daniel se postil a byl mu ukázán skrytý poklad
(Daniel 9, 3).
Kornélius se postil a Bůh mu odhalil nový způsob života
(Skutky 10, 30). Pokud chceš od Hospodina vážně obdržet
vizi, modlitba a půst ti pomohou ujasnit Jeho záměry s tebou.
Ačkoliv mnozí věří, že existuje jakési mystické tajemno
ohledně hledání vize od Pána, pozorný student brzy objeví
pravdu, o které píše Pavel v Listu Efezským 1, 17–19:
„…aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,
dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého
a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho
povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak
nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v
souladu s působením převahy jeho síly.“
Slovo osvícené odpovídá řeckému slovu photizo, což
znamená „vysílat paprsky, svítit, rozzářit, osvítit, způsobit
vidění“. Bůh chce, abys viděl tak, jako vidí on. On vidí. On
chce způsobit, abys viděl. Jeho vize je úzce spojena
s modlitbou. Jsou jako jedno. Když se modlíš a postíš, vize pro
tvůj život přijde!

Mléko pro vizi v každodenním životě
Cíl 4: Popsat výhody člověka s vizí.
„Když není vidění, lid je bez zábran.“ (Přísloví 29, 18a).
Oswald Chambers (1995) píše: „Začneme-li ztrácet ze zřetele
Boha, začínáme být lehkomyslní a zbavujeme se některých
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zábran. Postupně opouštíme modlitbu, odkládáme Boží vizi
v malých věcech a začínáme dělat věci z našeho vlastního
popudu. Pokud nás stačí sytit jen to, co sami jsme, děláme
věci ze své vlastní síly a bez očekávání, že do toho vstoupí
On. V tomto okamžiku jsme se ocitli na šikmé ploše, protože
jsme mezitím ztratili Boží vizi.“ Vyvěrá náš dnešní přístup
z vize od Hospodina? Očekáváme, že bude dělat větší věci,
než do této doby dělal? Nepostrádá tvůj duchovní pohled na
svět čerstvost a nasazení? Nyní uvádíme sedm výhod toho mít
vizi od Hospodina, která by řídila tvůj život:
1. Vize od Boha tě udrží v Božím plánu. Jeho vize je
omezením, ale nese v sobě zaslíbení.
2. Vize od Boha poskytuje směr v rozhodování. Když víš, kam
máš jít, tak se obvykle neztratíš. Vize rychle vyloučí
zbytečné odpovědi. Zúží možnosti a posílí rozhodnutí.
3. Vize od Boha nabízí ostatním nástroj, jak ji uchopit. Jakmile
druzí uslyší tvou vizi, rozhodnou se, jestli se k tobě přidají
nebo tě budou podporovat. Tvá vize se stane jejich vztyčným
bodem. Jednotný cíl je nepostradatelný pro úspěch jakékoliv
organizace nebo služby.
4. Vize od Boha ti pomůže udělat nutné změny v metodách,
které používáš, abys dosáhnul cíle. Jak se často říká,
způsoby se mění, ale poselství o Kristu musí zůstat
nedotčeno. Je-li vize jasná, vedoucí budou svobodní najít
nové možnosti, jak zasáhnout měnící se společnost.
5. Boží vize povzbuzuje k zodpovědnosti, nezaujatosti a
diskuzi. Nikdo nezná odpovědi na všechny otázky! Pán v
praxi často přivádí do našeho života lidi s větším
obdarováním a schopnostmi, než jsou ty naše, aby nás
posílili v našich slabostech. Dobrý vůdce ví to, co Hospodin
dělá, a učiní všechno možné, aby naplnil svou roli v Těle
Kristově.
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6. Vize od Boha ti dává silný pocit ujištění a jistoty. Noe slyšel
Hospodina, takže, když přišli lidé kritizovat, stál pevně ve
vizi, kterou mu Bůh vložil do srdce. Někteří vedoucí dnešní
doby přiznali, že to bylo jejich osobní povolání od Boha a
Jím daná vize, která jim pomohla zvládnout obtížné situace.
7. Vize od Boha ti poskytuje nástroj k měření tvého pokroku.
Když uvidíš, kam směřuješ, uvidíš jasněji vlastní posun
směrem k dosažení cíle. Ježíš znal cíl své cesty, když byl na
kříži. Povzbudil kajícího se zloděje: „Dnes budeš se mnou v
ráji“ (Lukáš 23, 43). Našli bychom ještě mnoho dalších
výhod toho mít jasnou vizi od Boha… proto začni právě teď
usilovat o Jeho zjevení pro tvůj život.

Praktické kroky k uchopení Boží vize
Cíl 5: Vyjmenovat kroky k rozvinutí vize ve tvém
životě.
Bible je živým slovem, které obsahuje příklady reálných
lidí, kteří dosáhli nemožných cílů z Boží milosti a zaopatření.
Když si čtete o těchto velkých mužích a ženách, jejich životy
se zdají zcela v rozporu s dobou, ve které žili. Proč? Bible
jednoznačně ujasňuje, že „…byli cizinci a příchozí na zemi“
(Židům 11:13). Boží lid nebude mít nikdy za zemi pohodlí!
Byli jsme učiněni pro lepší věci, pro vyšší záměry. I v naší
době se bude zdát, že se život lidí opravdu následujících Krista
vymyká běhu okolního světa. Pro některé z nich je to
znepokojující – bojují s přijetím svého společenství, chtějí
vypadat normálně dle standardů světa, ale zároveň si udržet
duchovní pravdy. Vede je to ke zkompromitování jejich
svědectví a k poraženeckému duchovnímu životu. Naopak
duchovně moudří touží po Boží vůli víc než po lidském
pohodlí. O Boží záměry musíme cíleně usilovat. Toužíš-li
přijmout vizi od Hospodina, musíš mít postoj očekávání. Jak
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se můžeme dostat do bodu, abychom získali Boží vizi pro náš
život? Promysli následující tři praktické kroky:

Krok 1: Vytrvalost
Ježíš nás učil, jak objevit Jeho vizi pro naše životy:
„Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a
bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo
hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
(Matouš 7, 7–8).
Toto místo z Písma mluví o houževnatosti, která je
zbožným odhodláním nejvyšší úrovně. Musíš mít větší
zapálení pro Boha, než je běžné. Apoštol Pavel to formuluje
takto:
„Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno
však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po
tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání
vzhůru v Kristu Ježíši.“ (Filipským 3:13–14). Pavel věděl,
kam směřoval a nic ho od toho nemohlo odradit.

Krok 2: Úplná vydanost Bohu
Ať tvé rozhodnutí svěřit život Bohu daleko převyšuje
jakýkoliv závazek, který sis kdy dal. On chce vlít svou svatou
vizi do soustředěné a způsobilé nádoby. Obnov svůj zápal pro
Boha, buď svatý a oddělený pro použití Mistrem. Pavel radil
mladému Timoteovi: „Kdo by se tedy od těchto věcí očistil,
bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou,
připravenou ke každému dobrému skutku “
(2. Timoteovi 2, 21).

Krok 3: Odvaha
Přísloví 28, 1 (B21) nám říká, že: „…spravedliví jsou smělí
jako mladý lev.“ Bůh svou vizi dává odvážným a statečným.
Pavel a Barnabáš byli odvážní ve službě díky jasnému
povolání. „Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch
Svatý: ‘Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je
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povolal.‘ Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce a
propustili je.“ (Skutky 13, 2–3). Vize byla jasná, církev
v jednotě, úkol konkrétní – proto mohli jednat odvážně a
s přesvědčením. Prosím, neváhej od Boha chtít vše, co pro
tebe nachystal. Tvé upřímné nasazení za ty oběti stojí!

Závěr
Co bude následovat teď, záleží čistě na tvém vlastním
rozhodnutí. Dveře jsou pro tebe otevřeny – tvůj Spasitel tě
volá. Chceš slyšet, co ti Bůh říká? Jsi připraven ho hledat
celým srdcem? Je ve tvém srdci žízeň přijmout od Boha
jasnou vizi? On je ochoten a schopen naplnit tvoje očekávání a
předčit jakoukoliv touhu tvého srdce. Pavel potvrzuje, že je
Bůh „mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více
nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet“
(Efezským 3:20). Abraham vykročil, Noe vybudoval, Izajáš
promluvil, Daniel se postavil a Kornélius udělal nezbytné
změny, aby se začal líbit Bohu. Co teď uděláš ty?
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BIBLICKÉ VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Přísloví 29, 18
Izajáš 55, 8
Matouš 7, 7–8
Římanům 8, 26
2. Korintským 5, 17
Efezským 3, 20

KONTROLNÍ TEST
Po prostudování této lekce si, prosím, pečlivě přečtěte
každou kontrolní otázku a zakroužkujte správnou odpověď.
Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď.
1. Princip plánování...
a) pochází od Boha.
b) je zbytečný, protože se věci v životě dějí sami od sebe.
c) není založen na Písmu.
2. Hlavní hnací silou úspěchu velkých osobností z Bible bylo,
že…
a) byli přirozeně moudřejší a nadšenější než jejich vrstevníci.
b) věděli, jak založit výbory a koalice s jasným cílem.
c) byli vedeni Bohem danou vizí.
3. V lekci ses dověděl, že Bohem daná vize patří…
a) církvi.
b) Bohu.
c) tomu, kdo přijímá vizi.
4. Jednou z charakteristik Boží vize je…
a) Bohem daná vize je vždy kontroverzní.
b) Bohem daná vize pudí příjemce, aby dle ní jednal.
c) Bohem daná vize je nejasná a tíživá.
5. Jákobovo vidění Boha mělo za následek, že…
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a) si Jákob popálil rty.
b) se stal apoštolem pohanů.
c) se změnilo jeho jméno a vykloubil si kyčel.
6. Tři lidé, o kterých Bible konkrétně říká, že měli vizi od Boha,
jsou:
a) Pilát, Chofní a Nimrod.
b) Theofilos, Tomáš a Zerubábel.
c) Pavel, Izajáš a Jákob.
7. Myšlenka, že „Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které
nelze vyjádřit slovy“ (Římanům 8, 26) znamená, že Duch
svatý…
a) nás udržuje v bdělosti, když se modlíme.
b) ví lépe, než my, co potřebujeme.
c) nezajímá se o to, za co se modlíme.
8. Nejdůležitější věcí, kterou můžeš při hledání vize od Boha
dělat, je…
a) přečíst mnoho knih o vizi.
b) vroucně se modlit, postit a hledat Boží tvář.
c) vytvořit na toto téma zaměřenou skupinku zapálených
dospělých.
9. Abys mohl přijmout od Boha vizi, stavíme se do postoje…
a) směrem k východu.
b) pokory na kolenou.
c) vytrvalosti, odvahy a oddanosti Pánu.
10. Jedna z výhod toho mít Boží vizi od Boha je, že…
a) se staneš bohatým.
b) už nikdy neunikneš Boží vůli.
c) vize povzbuzuje k vykazatelnosti, nezaujatosti a k diskuzi.
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ŘEŠENÍ
Poznámka: Pokud jsi odpověděl na otázky nesprávně,
správné odpovědi najdeš v odpovídajícím Cíli lekce, na který
odkazuje druhé číslo v závorce.
1. a (1.1)
2. c (1.1)
3. b (1.1)
4. b (1.1)
5. c (1.2)
6. c (1.2)
7. b (1.3)
8. b (1.3)
9. c (1.5)
10. c (1.4)
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