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 ھا را کپی و یا چاپ  شما اجازه دارید کھ این داستان: حق چاپ
 .  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



عیسی میدانست کھ بیشتر علمای دین 
بھ جای انکھ پروردگار را دوست 

 .داشتھ باشند پول را دوست دارند



او گفت برای دو دستھ از ادمھا چھ 
و چرا بی فایده است  پیش خواھد امد،

   .کھ ثروت را بدون خداوند داشتھ باشی
ثروتمندان نمیتوانند زندگی را در 

 .بھشت از خداوند خریداری کنند



انجا مردی بود کھ 
لباسھای زیبایی بھ تن 
داشت کھ بسیار گران 

او مثل پادشاه  .بود
 .لباس پوشیده بود



مرد پولدار غذای خیلی خوبی می خورد ھر بار غذا 
 . خوردن او مثل این بود کھ گویا جشن بزرگی برپا است

 او پول زیادی داشت کھ میتوانست ھرچیزی برای خوردن 
 در صبحانھ، نھار، شام و

 .میان وعده بخرد 



در جلوی دروازه خانھ مرد پولدار، مرد گدای فقیری کھ 
 .نام او ایلعازر بود .بیمار و گرسنھ بود دراز کشیده بود



ایلعازر فقیر زخم ھای زیادی 
  .او احتماال بیمار بود .داشت

باید زخمھای خود را کاھش 
شاید او بھ خاطر اینکھ  .میداد

  غذاھای خوبی مثل شیر،
 گوشت و سبزی برای 

 خورن نداشت 
 .زخمی بود



 ایلعازر نیاز 
 .بھ غذا داشت

او با ریزه ھای 
غذای سر سفره 

مرد ثروتمند 
 خوشحال 

 .می شد



بعضی وقتھا ھم 
  سگھای خیابانی،
نزد گدای فقیر و 
بیچاره میرفتند و 
او را بو میکردند 

و زخمھایش را 
بھ . لیس میزدند

نظر میرسید کھ 
ھیچ کس توجھ 
ای بھ گرسنھ 
بودن ایلعازر 

 .نداشت



یک روز 
ایلعازر  صبح،

. بیدار نشد
  گدای گرسنھ،
فقیر وبدون 
دوست این 

زندگی را ترک 
 .کرده بود



 در لحظھ ای کھ او مرد شادی برایش 
 او را : عیسی بھ فرشتگان گفت. شروع شد

 ایلعازر نزد پروردگار . نزد ابراھیم ببرید
 .بھ ارامش رسیده بود



تمام دارایی او نتوانست زندگی او را  .مرد پولدار ھم مرد
کسی نمیتواند جلوی ان  وقتی مرگ فرا برسد، .نجات دھد
 .را بگیرد



 شاید مراسم بزرگی . مرد ثروتمند بھ خاک سپرده شد
 مرد پولدار را بھ خاطر ھوش  شاید مردم،. برایش برپا شد

 اما ستایش انھا بھ او. و موفقیتش ستایش می کردند
 مرد ثروتمند . کمکی نکرد                                       

 .در جھنم بود                                       



ای پدر من ابراھیم، " در جھنم، مرد پولدار گریھ میکرد،
ایلعازر را بفرست تا سرانگشتش را بھ اب بزند و زبان 

 ."چون من در این اتش عذاب می کشم. مرا خنک سازد



ابراھیم بھ یاد مرد پولدار 
تو در زندگی ھمھ " اورد کھ،

چیز داشتی اما ایلعازر چیزی 
حاال ایلعازر در  .نداشت

اسایش است و تو در عذاب 
کسی نمیتواند از . ھستی

شکاف عمیقی کھ بین ما و 
 ."شما است عبور کند



ایلعازر " :مرد ثروتمند التماس کنان گفت
.  را بفرست تا پنج برادر مرا باخبر کند
 ."مبادا انان ھم بھ این محل عذاب بیایند



برادران توکالم " :ابراھیم جواب داد
اگر برادران تو انجیل  ."خداوند را دارند
اگر ایلعازر از مردگان  را باور نکنند،

 ھم برگردد باور 
 .نخواھند کرد



 وقتی عیسی داستان مرد پولدار و ایلعازر را بھ پایان
 شاید علمای دین از خودشان پرسیده باشند، برد، 

 اگر من پول را بیشتر از پروردگار" 
 حاال انان می "دوست داشتھ باشم؟ 
 دانستند کھ اگر بھ کالم پروردگار 

 توجھ نکنند چھ پیش 
 .می اید 



 مرد فقیر مرد دارا،
 

 مقّدس داستانی از کالم خدا، یعنی کتاب 
 

 بر اساس 
 
 16 لوقا

 ."بخشد کشف کالم تو نور می "
 ۱۳۰: ۱۱۹ مزمور



 پایان



 کھ ما را  کنند صحبت می یمقّدس با ما در بارۀ خدای داستانھای کتاب
 .  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

 
.  خواند ایم کارھایی کھ او آنھا را گناه می داند کھ ما کارھای بدی انجام داده خدا می

قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود  مجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن
عیسی مسیح پس از . را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او . دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفت مرگ
 بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 

 .خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد
 

عیسای عزیز من  :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 

کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھان  خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
کمکم . ای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنم مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

 .آمین. کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگی کنم
 

  ۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقّدس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کن کتاب
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