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 عرف یسوع أن كثیر من زعماء الیھود أحبوا المال أكثر من
 هللا، فأخبر عما حدث لشخصین، وكیف أنھ من               

 غیر المفید أن یكون ھناك ثروة بدون هللا،                      
 فالثروة ال یمكن أن تشتري الحیاة مع                            

 .  هللا في السماء                                



كان ھناك رجل غني 
وكان عنده مالبس جمیلة، 

كلفتھ الكثیر من المال، 
 . وكان یلبس وكأنھ ملك



وكان الرجل الغني أیضا یأكل أكال جیدا جدا، فكانت كل 
وجبة مثل ولیمة كبیرة، وكان لدیھ الكثیر من المال، حتى أنھ 
 یمكن أن یشتري أي شيء یرید لإلفطار وللغداء وللعشاء، أو

 .  للوجبات بینھا                                 



وكان ھناك عند بوابة بیت الرجل الغني إنسانا فقیرا ومریضا 
 .وجائعا وھو یتسول، واسمھ لعازر



كان لعازر الفقیر ممتلئ بالقروح، 
فربما كان مریضا، وربما كان لدیھ 

جروح وكدمات من اآلخرین، وربما 
كان لدیھ قروحا ألن لم یكن لدیھ طعام 

 .جید مثل اللبن أو الخضار أو اللحم



كان لعازر 
یشتھي الطعام، 
وكان یمكن أن 

یكون سعیدا 
بالفتات الساقط 

من مائدة الرجل 
 .الغني



وكانت الكالب 
الضالة تأتي 

أحیانا إلى 
الشحاذ المسكین 

الفقیر، وتشمم 
حولھ وتلعق 

جروحھ، وعلى 
ما یبدو لم یكن 

أحد یھتم أن 
لعازر كان 

 .  جائعا



وفي صباح أحد 
األیام لم یستیقظ 

لعازر، الفقیر 
والجوعان 

والشحاذ والعدیم 
األصدقاء قد 

ترك ھذه الحیاة، 
 .لقد مات لعازر



 بدأت أفراح لعازر بعد موتھ، فقد قال    
 .یسوع أن المالئكة حملوه لیكون مع إبراھیم 

 .لعازر تعزى من قبل هللا                        



والرجل الغني أیضا مات، كل مالھ لم یمكنھ من أن ینقذ حیاتھ، 
 .فعند مجيء الموت، ال أحد یمكن أن یوقفھ



فِن الرجل الغني، وربما كانت جنازة كبیرة، وربما مدح الناس 
 الرجل الغني ألنھ كان ماھرا وناجحا، لكن مدحھم لھ لم

 .یساعده، ألن الرجل الغني ذھب إلى الجحیم            



یا أبي إبراھیم : "وفي الجحیم صرخ الرجل الغني قائال
ارحمني، وأرسل لعازر لیبل طرف إصبعھ بماء ویبرد 

 ."لساني، ألني معذب في ھذا اللھیب



:  فذّكر إبراھیم الرجل الغني قائال
في الحیاة كان لدیك كل شيء "

ولعازر لم یكن لدیھ أي شيء، 
واآلن لعازر یتعزى وأنت تتعذب، 

كذلك ال أحد یمكن أن یعبر الھوة 
 ."العظیمة بینك وبیننا



أسألك إذا أن ترسل : "فتوسل الرجل الغني
لعازر إلى أخوتي الخمسة لتحذیرھم، فال 
أرید أن تكون نھایتھم في موضع العذاب 

 ."ھذا



لدى أخوتك كلمة هللا، فإذا : "فأجاب إبراھیم
كانوا ال یؤمنون بالكتاب المقدس، فلن 
یؤمنوا أیضا، حتى ولو قام لعازر من 

 ."الموت



بعد ما أنھى یسوع قصة الرجل الغني ولعازر، 
 ھل أحب الثروة: "ربما سأل زعماء الیھود أنفسھم

 اآلن عرفوا ماذا سیحدث" أكثر مما أحب هللا؟     
 .إذا لم یبالوا بكلمة هللا              



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  الغني والفقیر

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

 16: إنجیل لوقا



 النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
 .یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى   .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن،   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

 .وسوف تحیا معھ إلى األبد
 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل  سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

 لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
 . ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین
 .  16: 3إنجیل یوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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