
Matouš 6,19Matouš 6,19--2121
Neukládejte si poklady na zemi, Neukládejte si poklady na zemi, 
kde je ničí mol a rez a kde je kde je ničí mol a rez a kde je 
zloději vykopávají a kradou.zloději vykopávají a kradou.
2020 Ukládejte si poklady v nebi, Ukládejte si poklady v nebi, 
kde je neničí mol ani rez a kde je kde je neničí mol ani rez a kde je 
zloději nevykopávají a nekradou.zloději nevykopávají a nekradou.
2121 Neboť kde je tvůj poklad, Neboť kde je tvůj poklad, 
tam bude i tvé srdce.tam bude i tvé srdce.



1 Timoteovi 6,17-19 Těm, kteří jsou bohatí 
v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a 

nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, 
který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme; 
18 napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí 
v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, 19 a tak 

ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, 
aby obdrželi pravý život.



Židům 11,24-26 Mojžíš věřil, a proto, když 
dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy 
dcery. 25 Raději chtěl snášet příkoří s Božím 

lidem, než na čas žít příjemně v hříchu; 
26 a Kristovo pohanění pokládal za větší 
bohatství než všechny poklady Egypta, 

neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě.



2 Korintským 4,5-7 Vždyť nezvěstujeme 
sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, 
a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. 
6 Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří 

světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat 
světlo své slávy ve tváři Kristově. 

7 Tento poklad máme však v hliněných 
nádobách, aby bylo patrno, že tato 
nesmírná moc je Boží a není z nás.



Koloským 2,2 Chci, abyste povzbuzeni    
v srdci a spojeni láskou hluboce 

pochopili  a plně poznali Boží tajemství, 
jímž je Kristus;  3 v něm jsou skryty 

všechny poklady moudrosti a poznání.
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