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Věříš, že Bůh má plán pro 
tvůj život?



  

Žalmy 32:8

Dám ti chápání, 
vyučím tě cestě, kterou máš jít, 
budu ti radit, 
spočine na tobě mé oko.



  

Efezským 2:10

Vždyť jsme jeho dílo, 
stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým 
skutkům, které Bůh předem připravil, 
abychom v nich žili.



  

1. Korintským 12:28

A v církvi Bůh ustanovil 
nejprve apoštoly,
za druhé proroky,
za třetí učitele,
potom projevy moci,
potom dary uzdravování, pomoci, 
vedení, druhy jazyků..



  

Filipským 2:13-15

Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i 
chtění i činění podle své dobré vůle. 
Všechno dělejte bez reptání a 
pochybování, ...



  

Bůh chce žít v nás a skrze 
nás!

V první řadě má Bůh pro každého plán 
spásy!
Skrze Ježíšovo sebeobětování na kříži 
Bůh uzavřel se svým lidem novou a 
věčnou smlouvu. Ježíš svým 
vítězstvím nad hříchem a smrtí otevřel 
lidem cestu k věčnému životu s 
Bohem.



  

Boha máme chválit!

Hlahol Hospodinu, celá země! Služte 
Hospodinu s radostí, předstupte před něj s 
jásáním. Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás 
učinil, a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, 
ovce jeho stáda. Vejděte do jeho bran s 
děkovnými písněmi, na jeho nádvoří s 
chválami! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte 
jeho jménu, protože Hospodin je dobrý, 
jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost 
od pokolení do pokolení. (Žalm 100)



  

1. Tesalonickým 5:16-23

Vždycky se radujte. Neustále se modlete. 
Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro 
vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ducha 
neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. 
Všechno však zkoušejte; co je dobré, to 
pevně držte, a všeho, co vypadá zle, se 
vystříhejte. A sám Bůh pokoje kéž vás celé 
posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo 
kéž zachová bez poskvrny až k příchodu 
našeho Pána Ježíše Krista.



  

Máme plánovat?
Plánujete rádi?



  

Kdo všechno plánoval?
 Stavitelé babylónské věže.
 Lot plánoval, že se usadí v úrodné zemi.
 Saul/Pavel plánoval vyhladit křesťany.
 ….

Znáte další příklady? 



  

Znáte pozitivní biblické 
příklady plánování?

Ve Starém zákoně skrze proroky (např. 
Josef a výstavba sýpek)

V Novém zákoně při vedení Duchem svatým 
(např. cesty apoštola Pavla)



  

Přísloví 19:21

V srdci člověka je mnoho plánů, ale 
Hospodinův plán se naplní. 



  

List Jakubův 4:13-15

Nuže nyní vy, kteří říkáte: ‚Dnes nebo zítra 
půjdeme do toho a toho města a zůstaneme 
tam rok a budeme obchodovat a vydělávat‘ 
— nevíte, co bude zítra! Co je váš život? 
Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje 
a potom mizí. Místo toho byste měli říkat: 
„Bude-li Pán chtít, budeme naživu a 
uděláme to nebo ono.“ 



  

Lukáš 12:16-23

(Ježíš) jim řekl podobenství: „Jednomu 
bohatému člověku přinesla země hojnou 
úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a říkal: 
‚Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych 
svou úrodu shromáždil.‘ Pak řekl: ‚ Udělám 
toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a 
tam shromáždím všechno své obilí a 
zásoby. A řeknu své duši: Duše, máš hodně 
zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, 
raduj se.‘ 



  

Lukáš 12:16-23

Bůh mu však řekl: ‚Blázne! Ještě této noci 
si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, 
co jsi připravil?‘ Tak je to s tím, kdo si 
hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.“ 
Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: 
Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste 
jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. Neboť 
život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. 



  

Co dělat?

1. Chval.

2. Modli se.

3. Posti se.

4. Čti Písmo.

5. Modlitby bratrů / starších.

6. Služ.



  

Jeremiáš 29:11-12

Vždyť já znám úmysly, které s vámi 
zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o 
pokoji a ne o zlu, abych vám dal 
budoucnost a naději.

Když mě budete volat, půjdete a budete se 
ke mně modlit, vyslyším vás. 



  

Amen!
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