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Исус знаел, че много от религиозните водачи обичали 
парите повече, отколкото Бога.   
Той им разказал какво се било случило  
с двама души и защо било безполезно  
да имат богатство без Бога.   
Богатството не може да купи  
живот с Бог на  
небето. 



Имало един богаташ, 
който се обличал в 
красиви и скъпи 
дрехи.  Бил облечен 
като цар.  



Богаташът се хранил обилно.  Всяко негово ястие 
било като голям празник.  Той имал толкова много 
пари, че можел да си купи всичко, което поискал, за 
закуска, обяд, вечеря и всички хранения между тях.  



До външната врата на къщата му лежал един беден, 
болен и гладен просяк.  Неговото име било Лазар. 



Бедният Лазар имал много рани.  
Може би бил и сериозно болен.  
А може и раните му да били от 
други хора, които се държали зле 
с него.  А може да е имал рани, 
тъй като не е имал добра храна  
                   като мляко, зеленчуци  
                   или месо. 



Лазар копнеел 
за храна.  Той би 
бил щастлив с 
трохите от 
трапезата на 
богаташа.  



Бездомни 
кучета понякога 
обикаляли 
около бедният  
и безпомощен 
просяк.  Те го 
подушвали и 
ближели  
раните му.  
Изглежда,  
че никой не го 
било грижа, че 
Лазар гладува.  



Една сутрин, 
Лазар не  
се събуди.  
Бедният, 
гладуващ и 
без приятели 
просяк 
напуснал  
този живот.  
Лазар  
умрял. 



Когато Лазар умрял,  
той бил много щастлив.   

Исус казал, че ангели го закарали  
при Авраам.  Лазар бил утешен от Бога. 



Богаташът също умрял.  Всичките му пари не могли 
да спасят живота му.  Когато смъртта дойде, никой  
                                                            не може да я спре. 



Богатият мъж бил погребан.  Сигурно имал голямо 
погребение.  Може би хората хвалили богаташа, че 
бил умен и успешен.  Но техните похвали не му 
помогнали.  Богатият човек отишъл в Ада.  



В Ада, богаташът извикал: “Отче Аврааме, изпрати 
Лазар да натопи края на пръста си във вода и да 
разхлади езика ми; защото съм на мъки в този 
пламък.” 



“По време на земния си 
живот ти имаше всичко,  
а Лазар нямаше нищо,” 
Авраам напомнил на 
богаташа.  “Сега Лазар се 
утешава, а ти се мъчиш.  
Никой не може да пресече 
голямата бездна между вас 
и нас.” 



“Тогава изпрати Лазар да 
предупреди петимата ми братя”, 
примолил се богаташът.  “Не искам 
и те да се озоват на това място на  
                                          мъчение.” 



“Твоите братя имат Божието Слово”, 
отговорил Авраам.  “Ако петимата  
ти братя не вярват на Библията, те  
не биха повярвали дори Лазар да се  
                                             върне от  
                                             мъртвите”.  



Когато Исус завършил историята за богаташа 
и Лазар, може би религиозните водачи си 
задали въпроса: “Обичам ли богатството 
повече, отколкото обичам Бога?”   
Те вече разбрали какво щяло  
да се случи, ако не вземат под  
внимание Божието  
Слово. 



Богаташът и беднякът  
 

е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в  
 
 

Лука 16  

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  



Край!  

44 60 



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.  

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях.  Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове.  
След това Исус възкръсна и отиде на Небето!  Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи!  Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново.  Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  Йоан 3:16 
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