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Jézus tudta, hogy sok templomi
elöljáró jobban szereti a pénzt, mint
ahogy Istent szereti. Elmesélte, mi
történt két emberrel, és miért
nem ér semmit, ha valaki
gazdag, de nincs ott az
életében Isten.

A pénzzel nem lehet
megvásárolni sem az
örökéletet, sem a
mennyországot
Istennel.
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A gazdag ember mindig bĞségesen evett. Minden
egyes étkezése olyan volt, mint egy lakoma.
Annyira sok pénze volt, hogy amit csak
megkívánt, mindent meg tudott
venni reggelire, ebédre
és vacsorára, vagy
hogy eszegessen.

Volt egyszer egy
gazdag ember, aki
olyan ruhákat viselt,
amelyek nagyon sok
pénzbe kerültek.
Úgy öltözködött,
mint egy király.
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Szegény Lázárt sebek
borították. Meglehet, súlyos
betegségben szenvedett.
Lehet, vágott sebek és kék
foltok is voltak rajta, mert a
többiek elverték. Lehet, azért
keletkeztek rajta sebek,
mert nem evett finom
ételt, mint a tej,
a zöldségek,
vagy a hús.

Egy szegény, kiéhezett beteg koldus feküdt a
gazdag ember házának az ajtaja elĞtt. Lázárnak
hívták.
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Kóbor kutyák
jöttek és néha
megnyalták
a sebeit a
védtelen
koldusnak.
Körül
szaglászták
és a sebeit
nyaldosták.
Senki sem
törĞdött
Lázárral és
az éhségével.

Lázár
nagyon
szeretett
volna enni.
Biztosan
beérte volna
azzal is, ami
a gazdag
asztaláról
lehullott
neki.
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A boldogság a halála
pillanatában kezdĞdött el Lázár
számára. Jézus azt mondta, hogy
Lázárt az angyalok vitték Ábrahámhoz.
Isten vigasztalta Lázárt.

Egyik reggel
Lázár nem
ébredt
fel többé.
A szegény,
kiéhezett
koldusból,
akinek
senkije
sem volt
a világon,
elszállt
az élet.
Meghalt.
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A gazdag ember is meghalt. Az összes pénze sem
tudta megmenteni az életét. Amikor jön a halál,
senki sem tudja
megállítani.

A gazdag embert eltemették. Meglehet, hogy
nagy temetése volt. Lehet, hogy az emberek
nem gyĞzték dicsérni, hogy milyen okos és
milyen sikeres ember volt.
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De a dicséretek sem segítettek rajta.
A gazdag ember a pokolba jutott.

De a dicséretek sem segítettek rajta.
A gazdag ember a pokolba jutott.
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"Küldd oda Lázárt, hogy
figyelmeztesse az öt fivéremet" –
könyörgött a gazdag ember. – Nem
akarom, hogy Ğk is itt végezzék
ezen a pokoli
helyen.

"Az életedben neked megvolt
mindened, de Lázárnak nem
volt semmije sem" – felelte
neki Ábrahám. – Most Lázár
megvigasztalódott, te
pedig szenvedsz. Senki
sem juthat át azon a
szakadékon, amely te
közötted és mi
közöttünk van.
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Amikor Jézus befejezte a gazdag ember és
Lázár történetét, lehet, hogy a templomi
elöljárók töprengtek magukban : "Vajon
jobban szeretem a gazdagságot
Istennél ?" Most már tudták,
hogy mi fog velük történni,
ha nem követik
Isten
Igéjét.

"A te bátyjáidnak ott az Isten
Igéje" – felelte Ábrahám. Ha az
öt testvéred nem hisz a Bibliában,
azt sem fogják elhinni, hogy Lázár
visszatért
az életbe.
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A gazdag ember és a szegény ember
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"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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