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      I Tym.6:9

"A ci, którzy chcą być bogaci 
wpadają w pokuszenie i sidła"
I Tym.6:10

"…korzeniem wszelkiego zła jest 
miłość do pieniędzy"
I Tym.6:17

"Bogaczom tego świata nakazuj, 
ażeby się nie wynosili i nie pokładali 
nadziei w niepewnym bogactwie, lecz 
w Bogu…"
Łuk.18:24

"…jak trudno tym, którzy mają 
majętności, wejść do Królestwa 
Bożego"





1. Ilość % = % majątku, jaki inwestujemy.
 





      Mar.12:43

„Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwie drobne 
monety, to jest tyle, co jeden 
grosz. 
I przywoławszy uczniów 
swoich rzekł im: Zaprawdę 
powiadam wam, ta uboga 
wdowa wrzuciła więcej do 
skarbnicy, niż wszyscy, 
którzy wrzucali.”



1. Ilość % = % majątku, jaki inwestujemy.
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2.   % liczony od bogactwa banku.





  
    Łuk.12:33

„Uczyńcie sobie sakwy, które 
nie niszczeją, skarb 
niewyczerpany w niebie, 
gdzie złodziej nie ma 
przystępu, ani mól  nie 
niszczy.”
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    Łuk.12:33

„Uczyńcie sobie sakwy, które 
nie niszczeją, skarb 
niewyczerpany w niebie, 
gdzie złodziej nie ma 
przystępu, ani mól  nie 
niszczy.”





  
    Hebr.10:34

„Cierpieliście bowiem wespół 
z więźniami i przyjęliście z 
radością grabież waszego 
mienia, wiedząc, że sami 
posiadacie majętność lepszą i 
trwałą"
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1. Ilość % = % majątku, jaki inwestujemy.
 

2.   % liczony od bogactwa banku.
3.   Nie tylko pieniądze można inwestować.
4. Skarbiec poza ziemią.
5. Premia przed końcem lokaty.
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"Czcij Pana darami ze swojego 
mienia …i będą twoje stodoły 
wypełnione ponad miarę…" 
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"Jeden daje hojnie, lecz jeszcze 
więcej zyskuje; inny nadmiernie 
skąpi i staje się tylko uboższy."



      Przyp.3:10

"Czcij Pana darami ze swojego 
mienia …i będą twoje stodoły 
wypełnione ponad miarę…" 
     Kazn.11:1

"Rozdawaj swój chleb w obfitości a 
po wielu dniach odnajdziesz go"
    Przyp.11:24

"Jeden daje hojnie, lecz jeszcze 
więcej zyskuje; inny nadmiernie 
skąpi i staje się tylko uboższy."
     Przyp.11:25

"Kto jest dobroczynny będzie 
wzbogacony, a kto innych pokrzepia, 
sam będzie pokrzepiony."
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      Łuk.12:20

„Głupcze, tej nocy zażądają duszy 
twojej; a to, co przygotowałeś, czyje 
będzie?”
     Kazn.2:18

„co zdobyłem z trudem muszę 
powierzyć człowiekowi, który po 
mnie przyjdzie”
    Ps.39:7

„Zaprawdę człowiek przemija, jak 
cień. Zaprawdę na próżno się miota. 
Gromadzi, a nie wie kto to zabierze.”





1. Ilość % = % majątku, jaki inwestujemy.
 

2.   % liczony od bogactwa banku.
3.   Nie tylko pieniądze można inwestować.
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1. Ilość % = % majątku, jaki inwestujemy.
 

2.   % liczony od bogactwa banku.
3.   Nie tylko pieniądze można inwestować.
4. Skarbiec poza ziemią.
5. Premia przed końcem lokaty.
6. Gwarancja, że skorzystasz z zysku.
7.   Gwarancja zadowolenia i szczęścia.





      Job20:22

"Mimo nadmiaru dostatku ma 
utrapienie, spada na niego cała moc 
niedoli"      





1. Ilość % = % majątku, jaki inwestujemy.
 

2.   % liczony od bogactwa banku.
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4. Skarbiec poza ziemią.
5. Premia przed końcem lokaty.
6. Gwarancja, że skorzystasz z zysku.
7.   Gwarancja zadowolenia i szczęścia.
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1. Skonsumować pożytecznie.
 

2.   Zmarnować.
3.   Wykorzystać w zły sposób.
4. Zainwestować docześnie.
5. Zainwestować w skarb w Niebie.





 Łuk.12:20

„Głupcze, tej nocy zażądają duszy 
twojej; a to, co przygotowałeś, czyje 
będzie? 
Tak będzie z każdym, który skarby 
gromadzi dla siebie, a nie jest w 
Bogu bogaty.”
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