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úsa parayı Tanrı’dan
daha çok seven birçok
dini lider tanıyordu.

úsa iki insana neler
olduùunu ve hayatlarında Tanrı
olmadan zengin olmanın niçin
yararsız olduùunu anlattı.
Zenginlik Cennette Tanrı’yla
bir yaüam satın
alamaz.
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Zengin adam çok güzel yemekler yerdi. Her öùün
büyük bir ziyafet gibiydi. Kahvaltı için, öùle ve
aküam yemekleri hatta atıütırmak için istediùi
her üeyi alabilecek kadar
çok parası vardı.

Pahalı güzel
elbiseleri olan
zengin bir adam
vardı. Bir kral
gibi giyinirdi.
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Zavallı Lazar yaralarla
kaplıydı. Bir hastalıùı
olmalıydı. Belki kesik ve
yaraları diùer insanlardan
dolayı olabilirdi. Belki de süt,
sebze ya da et gibi iyi
yiyeceùi olmadıùı için
yaraları vardı.

Zengin adamın kapısında fakir, hasta, aç bir dilenci
yatardı. Adı Lazar’dı.
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Yiyecek için can
atıyordu. Zengin
adamın masasından
düüen kırıntılarla
mutlu oluyordu.

Sokak köpekleri
bazen zavallı
yardıma
muhtaç
dilencinin
yanına
giderdi.
Onu koklayıp,
yaralarını
yalarlardı.
Lazar’ın çok
aç olduùunu
önemseyen
kimse yoktu.
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Lazar için mutluluk öldüùü
an baüladı. úsa meleklerin onu
úbrahim’in yanına götürdüklerini
söyledi. Lazar Tanrı’nın yanında
teselli edildi.

Bir sabah
Lazar
uyanmadı.
Zavallı aç ,
arkadaüsız
dilenci bu
yaüamı terk
etti. Lazar
öldü.
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Zengin adam da öldü.
Paraları onun hayatını
kurtaramadı. Ölüm
geldiùi zaman kimse
onu durduramaz.

Zengin adam gömüldü. Belki büyük bir cenaze
töreniydi. Belki insanlar akıllı ve baüarılı olduùu
için zengin adamı methettiler. Ama onların
övgüleri iüe yaramadı. Zengin
adam cehennemdeydi.
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úbrahim, ‘Hayatta
senin her üeyin vardı
ama Lazar’ın hiçbir üeyi
yoktu’, diye zengin adama
hatırlattı. ‘ûimdi Lazar
teselli ediliyor sen azap
çekiyorsun.’ Aramızdaki
bu uçurumdan kimse
geçemez.

Zengin adam cehennemde, "úbrahim Baba, Lazar’ı
gönder de parmaùının ucunu suya batırıp dilimi
serinletsin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum"
diye
seslendi.
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úbrahim, ‘Kardeülerinde Tanrı’nın
Sözleri var,’ diye cevapladı. Eùer
beü kardeüinde Kutsal Kitap’a
inanmazlarsa, Lazar ölümden
dirilse de
inanmayacaklar.

‘Beü kardeüimi uyarması için
Lazar’ı gönder’, diye yalvardı
zengin adam. ‘Onların bu ızdırap
yerine düümesini istemiyorum.’
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Ama üimdi onlar
Tanrı’nın Sözünü
önemsemediklerinde
neler olacaùını
biliyorlar.

úsa zengin adam ve Lazar
hikâyesini bitirdiùinde dini
liderler belki de kendilerine
‘Zenginliùi Tanrı’dan çok mu
seviyorum?’ diye sordular.
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“Zengin Adam, Fakir Adam”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Luka 16

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

