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Ісус знав багатьох церковних 
начальників, які любили гроші більше, 
ніж Бога.  Він розповів, що сталося з 
двома людьми і чому марно мати 
багатство без Бога.  Багатство не  
може купити життя з Богом  
на Небесах.  



Був один багатий 
чоловік, який мав 
гарний одяг, що 
коштував багато 
грошей.  Він вдягався, 
як цар.  



Багатій також дуже добре харчувався.  Кожна їжа 
була, неначе бенкет.  Він мав так багато грошей, що 
міг купити усе, що він хотів їсти на сніданок, обід та 
вечерю, або на перекуски між ними.  



Біля воріт багатого чоловіка лежав бідний, хворий і 
голодний жебрак.  Його звали Лазар.  



Бідний Лазар був вкритий 
ранами.  Він, напевно, мав 
хворобу.  Він, напевно, мав 
порізи й синці, зроблені людьми, 
які були жорстокі до нього. 
Можливо, він мав болячки через 
те, що в нього не було доброї їжі, 
  - молока, овочів чи 
  м’яса.  



Лазав прагнув їжі. 
Він був би радий і 
крихтам зі столу 
багатія.  



Бродячі пси іноді 
натикалися на 
бідного, 
безпомічного 
жебрака.  Вони 
обнюхували         
його і лизали      
його болячки.  
Здавалося,         
ніхто не дбав, що 
Лазар голодував.  



Одного ранку 
Лазар не 
прокинувся. 
Бідний,   
голодний  жебрак, 
який не мав 
друзів, скінчив 
своє життя.  
Лазар помер.  



 З моменту смерті Лазаря 
 почалася його радість.  Ісус 
сказав, що анголи понесли його бути  
з Авраамом.  Бог потішив Лазаря. 



Багатій також помер.  Усі його гроші не змогли 
зберегти йому життя.  Коли прийшла смерть, ніхто 
     не міг її зупинити.  



Багатія поховали.  Мабуть, то був великий похорон. 
Мабуть, люди хвалили багатія за те, який він був 
розумний та успішний.  Але їхня хвала не допомогла 
йому.  Багатій був у пеклі.  



У пеклі багатій волав: “Змилуйся, отче Аврааме, 
надо мною, і пошли мені Лазаря, - нехай умочить у 
воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, 
бо я мучуся в  
полум’ї  
цім!”  



“Ти вже прийняв за життя 
свого добре своє, а Лазар так 
само – лихе; тепер він тут 
тішиться, а ти мучишся... 
Поміж нами та вами велика 
безодня поставлена, так що ті, 
що хочуть, переходити не 
можуть ізвідси до нас.”  



“Отож, отче, благаю тебе, щоб його 
(Лазаря) ти послав у дім батька мого, 
бо п’ятьох братів маю, - благав 
багатій, - Хай він їм засвідчить, щоб і 
    вони не прийшли на 
    це місце  
    страждання!”  



“Вони мають Мойсея й Пророків, - 
нехай слухають їх”, - відповів Авраам.  
Якщо п’ятеро братів не вірили Біблії,    
                         то не повірили б, якби й 
        Лазар прийшов до 
                       них із мертвих.  



Коли Ісус закінчив розповідь про багатого 
й Лазаря, церковні начальники мабуть 
запитали себе: “Чи я люблю багатство 
більше за Бога?”  Тепер вони знали,  
що станеться, коли вони не         
послухаються Божого Слова.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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