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عرف یسوع أن آثير من زعماء اليهود أحبوا المال أآثر من     
اهللا، فأخبر عما حدث لشخصين، وآيف أنه من    

 غير المفيد أن یكون هناك ثروة بدون اهللا،    
 فالثروة ال یمكن أن تشتري الحياة مع   

.  اهللا في السماء 



آان هناك رجل غني   
وآان عنده مالبس جميلة،    

آلفته الكثير من المال،     
. وآان یلبس وآأنه ملك 



وآان الرجل الغني أیضا یأآل أآال جيدا جدا، فكانت آل            
وجبة مثل وليمة آبيرة، وآان لدیه الكثير من المال، حتى أنه   
یمكن أن یشتري أي شيء یرید لإلفطار وللغداء وللعشاء، أو         

.  للوجبات بينها 



وآان هناك عند بوابة بيت الرجل الغني إنسانا فقيرا ومریضا      
. وجائعا وهو یتسول، واسمه لعازر  



آان لعازر الفقير ممتلئ بالقروح،     
فربما آان مریضا، وربما آان لدیه   

جروح وآدمات من اآلخرین، وربما     
آان لدیه قروحا ألن لم یكن لدیه طعام 

.جيد مثل اللبن أو الخضار أو اللحم        



آان لعازر 
یشتهي الطعام،   
وآان یمكن أن 

یكون سعيدا  
بالفتات الساقط  

من مائدة الرجل    
.الغني 



وآانت الكالب  
الضالة تأتي    

أحيانا إلى   
الشحاذ المسكين      

الفقير، وتشمم    
حوله وتلعق  

جروحه، وعلى   
ما یبدو لم یكن 

أحد یهتم أن   
لعازر آان  

. جائعا



وفي صباح أحد  
األیام لم یستيقظ   

لعازر، الفقير      
والجوعان   

والشحاذ والعدیم    
األصدقاء قد   

ترك هذه الحياة،     
. لقد مات لعازر



بدأت أفراح لعازر بعد موته، فقد قال    
.یسوع أن المالئكة حملوه ليكون مع إبراهيم       
.                        لعازر تعزى من قبل اهللا  



والرجل الغني أیضا مات، آل ماله لم یمكنه من أن ینقذ حياته،        
.فعند مجيء الموت، ال أحد یمكن أن یوقفه    



ِفن الرجل الغني، وربما آانت جنازة آبيرة، وربما مدح الناس        
الرجل الغني ألنه آان ماهرا وناجحا، لكن مدحهم له لم            
.            یساعده، ألن الرجل الغني ذهب إلى الجحيم           



یا أبي إبراهيم    : "وفي الجحيم صرخ الرجل الغني قائال          
ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ویبرد          

." لساني، ألني معذب في هذا اللهيب      



: فّذآر إبراهيم الرجل الغني قائال        
في الحياة آان لدیك آل شيء   "

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

آذلك ال أحد یمكن أن یعبر الهوة       
." العظيمة بينك وبيننا 



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

. " هذا 



لدى أخوتك آلمة اهللا، فإذا    : "فأجاب إبراهيم  
آانوا ال یؤمنون بالكتاب المقدس، فلن     
یؤمنوا أیضا، حتى ولو قام لعازر من    

."الموت 



بعد ما أنهى یسوع قصة الرجل الغني ولعازر،         
هل أحب الثروة    : "ربما سأل زعماء اليهود أنفسهم  

اآلن عرفوا ماذا سيحدث   "      أآثر مما أحب اهللا؟  
.              إذا لم یبالوا بكلمة اهللا   



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

الغني والفقير    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

16: إنجيل لوقا 



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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