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Otázky, které m žeme položit Bohu

1. Jsi na prvním míst  v mém život ? Ukaž mi, Ot e, v ci, které mi brání jít za tebou. Je n co,
na  se spoléhám, místo toho, abych se spoléhal na tebe?
Lk 16,13; Ž 42,2-3; Mt 5,6

2. Opravdu t  považuji za vlastníka všeho, cos mi sv il a sebe jen za správce? Žiji tak, že Tvých
je 100% toho, co mám, nebo spíše tak, že Tob  dám 10% nebo i mén  a se zbytkem si d lám,
co chci?
Lv 25,23; Dt 10,14; 1Pa 29,11-12

3. Do práce, do školy jdu, a  se mi chce nebo nechce. Umím p icházet k tob , hledat tvoji v li za
všech okolností? Nebo jen tehdy, když se mi chce, když si ud lám as?
Mt 6,33

4. Ot e, je možné, že jsi mi dal tolik finan ních prost edk  práv  pro chvíli, jako je tato? Mne jsi
zaopat il a p itom je kolem spousta lidí, kte í mají nesmírné pot eby. Mám s tím n co ud lat?
Ester 4,14, Ef 2,10

5. Zvu t  do toho, jak hospoda ím, nebo si rozhoduji o v cech sám? Modlím se, abych byl
dobrým správcem? Hledám v Bibli rady jak hospoda it?

 3,13-15
6. Chceš m  poslat n kam, kde bych poznal duchovní a t lesné pot eby a pak se podílel na jejich

napl ování? Kdo v mém okolí trpí nouzí a já bych mu mohl n jak pomoci? Je n kdo okolo mne,
kdo zoufale pot ebuje slyšet o Ježíši?
Jr 22,16; P  28,27;  10,13-15

7. Pane, nyní mám v tší p íjem, než jsem m l p ed lety. Cht l jsi zvýšit mou životní úrove  nebo
spíše chceš, abych mohl o to více požehnat druhým? Mám si nadbytek nechat pro sebe nebo
mám skrze n j n komu posloužit?
2K 9,11; 2K 8,14; Sk 11,29

8. Ježíši, nehromadím majetek p es míru? Neza al jsem nemoud e utrácet a hromadit dluhy a
neomezil kv li tomu dávání tob ? Dávám úm rn  tomu, jak moc jsi mi požehnal? Ty jsi kdysi
žádal desátek i od nejchudšího Izraelce, je v bec možné, že bys ode mne o ekával mén ?

 3,9-10; P  22,7; 1K 16,2
9. Pane, ty jsi pochválil chudou vdovu, která dala vše, co m la. Pokud nep ispívám na tvé dílo,

nevymlouvám se na to, že ti te  nemohu dát, protože mám napnutý rozpo et a prost  nemám
na rozdávání? Je skute ným d vodem stav mých financí nebo stav mého srdce?
Mk 12,43-44; 2K 8,1-4; Ga 6,9-10

10. Co si myslíš, Ot e, o této myšlence: p ineslo by ti est, kdybych si stanovil ur itou hranici
íjm  a prost edk , které mi vysta í na živobytí, a rozdal vše, co mi poskytneš nad tuto hranici?

Vedlo by to k v tší vd nosti a spokojenosti?
Kaz 5,9-11; Oz 13,6; F 4,11-13; 2K 9,8

11. Ot e, jaké jsou nevýhody z hlediska v nosti v p ípad , že ti dám už dnes tolik, kolik mohu?
A jaké jsou v porovnání s tím nevýhody, pokud své dávání omezím na minimum nebo ho budu
odkládat na pozd ji? Je opravdu nebezpe né dát p íliš mnoho p íliš brzy? Nebo je spíše
nebezpe né dát p íliš málo p íliš pozd ?
Lk 16,10-12; Lk 19,17; Mk 10,29-30; 2K 5,9-11

12. Pokud dnes neposkytnu své prost edky na záležitosti tvého království, které mi kladeš na srdce,
nezvýší to nebezpe í, že se zahledím více na pozemské poklady než na nebeské? Nezatvrdí
se mé srdce kv li neustálým odklad m tvých výzev, abych p isp l na tvé dílo?
1Tm 6,17-19; Mt 6,21; Žd 3,15

13. Bože, výnosy z jakékoli dostupné investice se nemohou blížit v nému zisku a investování do
tvého království. Kdo se m že m it s tvým slibem 10 000 procent (stonásobné odm ny)? Pro
se tedy m j zrak tak asto zam uje na do asné, pozemské investice s velmi malou
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návratností? Pane, rozši , prosím m j pohled, p idej mi víru a pomoc mi investovat do v nosti.
Mt 19,27-29; Žd 6,10; 2K 4,18

14. Pane, pomoz mi jasn  vid t, kam mám dávat tvé peníze. Pomoz mi rozlišovat, kte í p íjemci
budou mít nejv tší užitek z mých dar  a kte í s nimi pravd podobn  špatn  naloží. Dávám na

ci, které jsou blízké tvému srdci jako nesení evangelia, získávání u edník , zakládání sbor
nebo pomoc chudým a pot ebným?
F 1,9-10; 1Tm 5,3-5

15. Vzhledem k tomu, že jsi vyzval bohatého mladíka, aby rozdal celý sv j majetek a následoval t
ve ví e, je možné, že bys i mne vedl ke stejné v ci? Obt žoval jsem se t  na to v bec kdy
zeptat? Zacheus rozdal polovinu svého majetku, mohla by má št drost uctít Tebe?
Lk 19,8-10; Mt 19,21; Lk 14,33

16. Kdybych si ud lal seznam majetku, který jsi mi sv il, a zeptal bych se t , co z n ho mám dát
druhým, bude v n m n co, co z tohoto seznamu vynechávám jako nedotknutelné? Nechovám
se tak, jako by ti nepat ilo všechno, ale jen zbytky, ta ást mého majetku, kterou jsem ješt
neur il na n co jiného? A pokud si n co držím pro sebe a neptám se t  na tvou v li ohledn

chto v cí, jsem skute  tvým u edníkem?
Ž 24,1; Ag 2,8; 1K 6,19

17. Ot e, ty mne dokonale znáš. Nejde mi náhodou více o majetek než o tebe? Chci si tím n co
dokázat? Je to kv li pýše, moci, významu, sobectví, nejistot  nebo strachu? Ned lám si
náhodou z pen z náhražku tebe? Nechceš, abych d lal n co jiného - možná naprosto jiného -
a posílil tak svou touhu po tob  a závislost na tob ?
Ž 63,2; Ko 3,4-6; Ž 34,9

18. Žiju tak, aby o mne druzí íkali: “To je úsp šný lov k!” nebo abys mi ty ekl: “Dob e,
služebníku dobrý a v rný?” Pomoz mi svou milostí žít tak, aby platilo to druhé.
Lk 12,15; 2K 8,7; Sk 10,1-4

19. Bože, nabrání mi strach v dávání? Máme být moud í a prozíraví, ale nezašel jsem p íliš daleko,
takže hromadím a shromaž uji majetek namísto d ry v tebe? Není to tak, že se svým

ebytkem po ítám jako se záložním plánem pro p ípad, že bys mne zklamal?
Mt 6,34; P  3,5-6; F 4,4.19

20. Je to hrozná myšlenka, Ot e, ale nesoupe í s tebou materiální vlastnictví o vládu nad mým
životem? Nepoškodil m j vztah k pen m m j duchovní život - a duchovní život mé rodiny?
1Tm 6,7-11; Ez 28,4-5; Zj 3,17-18

21. Bože, nepracuji náhodou p íliš mnoho, takže nemám as na d ležit jší v ci, jako je rodina, ty a
služba druhým? Pokud ano, co mne k tomu žene?

22. Pracuji zp sobem, jako bych nepracoval pro svého zam stnavatele, ale pro tebe?
Ko 3,23

23. Je to, jak žiji, jak utrácím své peníze v souladu s prvním p ikázáním, které jsi nám lidem dal -
podmanit si panovat nad zemí? Nebo spíše p ispívám k jejímu drancování?
Gn 1,28

24. V knize P ísloví mnohokrát varuješ p ed leností. Nejsem v n jaké oblasti líný a pohodlný?
 22,13; P  10,26; P  13,4

25. Není n jaký m j dluh, závazek n ím, co mi brání jít za tebou?
 22,7

26. Dokážu být spokojený s tím, co mám? Nebo dychtím po tom mít více?
1Tm 6,6

27. Bože, nedávám ti jen „to, co mi zbude”?
1K 16,2

28. Nezávidím t m, kdo mají více než já? Porovnávám se s druhými?
Jk 3,14-16


